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Otimização do Transporte de Embalagens Plásticas 

utilizando o tubo de Venturi 

 

1. RESUMO 

A otimização de transporte de embalagens plásticas por efeito de Venturi é uma 

necessidade nas indústrias de embalagens plásticas onde necessita mais de um 

processo na embalagem. Este estudo apresenta uma otimização do transporte dessas 

embalagens e visa tirar o risco de lesões do operador por trabalho repetitivo, diminuir 

o refugo por amassamento, reduzir a utilização de sacos plásticos para o transporte 

além de proporcionar a ampliação do conhecimento sobre os efeitos de Venturi 

proporcionando. 

2. INTRODUÇÃO 

A automação em processos industriais de produção vem evoluindo dia após dia 

e, com ela, a necessidade do emprego de novas tecnologias cujo objetivo, na maior 

parte das vezes, busca substituir a presença do homem, principalmente nos trabalhos 

repetitivos ou naqueles que envolvem altos riscos de acidente para o operador e que 

necessite de maior rapidez no processo. 

Segundo Araújo (2015), uma das atividades que pode dispensar a presença do 

ser humano é o transporte de materiais trabalhados em processos industriais como: a 

alimentação de matéria prima em máquinas-ferramenta e centros de usinagem, a 

transferência de uma peça a ser usinada de uma estação a outra de uma máquina 

operatriz, a introdução de uma chapa a ser estampada em uma prensa e a retirada da 

peça já conformada, enfim várias aplicações que, algumas vezes, oferecem riscos de 

acidentes que, além de provocarem prejuízos financeiros à indústria, podem ainda 

causar o afastamento do trabalhador de suas atividades profissionais. 

O tubo de Venturi é comumente utilizado para medir de vazão em escoamentos 

de um fluído através de um tubo. Consiste num tubo com uma constrição 

(estreitamento) a meio do seu comprimento. A constrição causa uma queda da 

pressão do fluído que se desloca no tubo. 

Por meio do tubo de Venturi será gerado uma pressão negativa onde as 

embalagens serão succionadas e enviadas por uma tubulação levando até o silo da 



máquina de destino para a sequência do processo como gravação, aplicação de rótulo 

e envase. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é ampliar a compreensão dos princípios da teoria de 

Venturi utilizando tubo gerador de vácuo e, com as características e funcionalidades 

deste dispositivo, será empregado para o transporte de embalagens plásticas 

estendendo essa tecnologia para ser empregada em outras aplicações de diversos 

tipos de transportes de materiais dentro das empresas. 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva. De 

acordo com Faria (2008), a pesquisa bibliográfica é o desenvolvimento de um trabalho 

onde o problema de pesquisa exija uma fundamentação teórica.  

Serão realizados pesquisa de conjunto de publicações encontrado em 

periódicos, livros, revistas cientificas, textos e documentos. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Avaliando as máquinas de sopro usadas em produção de embalagens plásticas 

numa média de 3000 a 5000 mil frascos por hora dependendo do modelo da máquina.  

Na maioria das vezes são embalados manualmente dentro de um saco plástico e 

paletizado estas embalagens. Completado o pallet com as embalagens empilhadas 

são transportadas para outros setores para o seguinte processo como gravação, 

aplicação de rotulo e envase destas embalagens plásticas. Este processo de embalar 

as embalagens exige movimentos repetitivos para o operador da máquina de sopro e 

também ocorre o amassamento e danificação da embalagem plástica no transporte 

para outros setores para dar sequência ao processo.  

Como pode verificar na figura 1, o tubo de Venturi é composto por quatro partes: 

a primeira região é um tubo de diâmetro igual ao do tubo de entrada, depois o tubo 

converge, em uma terceira região o diâmetro diverge e, por fim, a seção final do tubo 

é constante e igual ao do tubo inicial.  

 

 



Figura 1: Tubo de Venturi  

 

 Fonte: Air Flow and Fluid Dynamics - Venturi Principle 

 

Frequentemente o medidor é uma peça fundida, constituída de uma seção a 

montante do mesmo diâmetro que o tubo, com revestimento de bronze e um anel 

piezométrico para medir a pressão estática, de uma seção cônica convergente, de 

uma garganta cilíndrica revestida de bronze contendo um anel piezométrico e de uma 

seção cônica gradualmente divergente que leva a uma seção cilíndrica com a medida 

do tubo (STREETER, 1982). 

O efeito de Venturi possui vários tipos de aplicações como na pneumática para 

aplicações de ventosas e ejetores, nos motores no carburador aspira o carburante por 

efeito Venturi, misturando-o com o ar (fluido do conduto principal), ao passar por um 

estrangulamento. E também utilizada na aplicação de tinta realizada pelos modelos 

de sucção, é efetuado graças ao efeito. 

Este conceito será utilizado em uma linha de produção de sopradora de 

embalagem plástica. Será feito um tubo no formato triangular com um a entrada de ar 

no meio deste tubo. Este tubo será projetado para trabalhar na posição vertical onde 

a parte inferior será gerado uma pressão negativa succionado as embalagens  e na 

parte superior será conectado a tubo de pvc. E no meio na entrada de ar será 

conectado um ventilador centrifugo.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi construído um tubo com princípio de Venturi com a lã de vidro e no meio 

conectado a um ventilador centrifugo injetando ar no meio deste tubo. O ventilador 

centrifugo tem uma potência de 3 cv ,foi utilizado tubo de 3 polegadas conectado ao 

tubo com princípio de Venturi. O peso da embalagem é de 30 gramas com a linha de 

2500 frascos por hora. 

 



 

Figura 2 - Venturi horizontal  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

7. FONTES CONSULTADAS 

ARAÚJO, Eudes Gonzaga. Analise de controle de força usando servomecanismo 

eletropneumático. Dissertação de mestrado, Paraíba, 2015. 

FARIA, Ana Cristina. Manual prático para elaboração de monografias. São Paulo: 

editora São Judas Tadeu, 2008. 

STREETER, Victor. Mecânica dos fluidos.7ª Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1982. 585 

p. 

Air Flow and Fluid Dynamics. Venturi Principle. Disponivel em:  

https://media.lanecc.edu/users/driscolln/RT112/Air_Flow_Fluidics/Air_Flow_Fluidics7>   

Acesso em 12/05/2016. 

 

 

 

 

https://media.lanecc.edu/users/driscolln/RT112/Air_Flow_Fluidics/Air_Flow_Fluidics7%3e%20%20%20Acesso%20em%2012/05/2016
https://media.lanecc.edu/users/driscolln/RT112/Air_Flow_Fluidics/Air_Flow_Fluidics7%3e%20%20%20Acesso%20em%2012/05/2016
https://media.lanecc.edu/users/driscolln/RT112/Air_Flow_Fluidics/Air_Flow_Fluidics7%3e%20%20%20Acesso%20em%2012/05/2016

