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(57) Resumo: DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE PRESSÃO PNEUMÁTICA (BOOSTER) APLICADO EM MÁQUINAS DE
FABRICAR CALÇADOS A presente patente de modelo de utilidade refere-se ao desenvolvimento e aplicação de um produto(5) já
existente no mercado para uma nova função nas máquinas de fabricar calçado. A amplificação da pressão pneumática em
máquinas de fabricar calçados, FIGURA 1, FIGURA 2 e FIGURA 3 com aplicação de booster(5), foi pensada para melhorar o
processo, qualidade e a produtividade nas operações colagem dos solados, conformação dos cabedais ou demais operações que
se fizerem necessárias na fabricação dos calçados. Salientamos que dentre as muitas vantagens trazidas por esta nova proposta
de um produto já conhecido e vastamente aplicado em diversas áreas da indústria, refere-se a qualidade dos resultados
desejados pela elevação da pressão interna nos reservatórios(4) que podem ser denominados como câmaras(4), campanas(4)
ou coifas(4) e na produtividade que proporcionará pois com o aumento da pressão interna automaticamente poderá ser
determinado um tempo menor de cada ciclo.
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 “DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE PRESSÃO PNEUMÁTICA 

(BOOSTER) APLICADO EM MÁQUINAS DE FABRICAR CALÇADOS” 

[001]  A presente patente de modelo de utilidade refere-se ao 

desenvolvimento e aplicação de um produto(5) já existente no mercado para 

uma nova função nas máquinas de fabricar calçados. FIGURA 1, FIGURA 2 e 

FIGURA 3. 

[002]  O booster (5)  (amplificador) pneumático é um tipo equipamento 

vastamente conhecido e aplicado em diversos setores de nossa indústria para 

amplificar a pressão de circuitos pneumáticos e consequentemente a força dos 

mesmos quando existe carência ou deficiência na geração de ar comprimido 

na fonte da geração ou quando perde-se desempenho do mesmo em redes e 

tubulações. 

[003]  Do atual estado da técnica conhecida, às máquinas de fabricação 

de calçados, FIGURA 1, FIGURA 2 e FIGURA 3 são limitadas pela pressão 

máxima fornecida pelos compressores e a rede de ar comprimido e ainda 

equipadas com reguladores de pressão(1) que servem como alimentadores e 

mantenedores da pressão desejada no circuito interno pneumático(3)(7), estes 

circuitos por vez na maioria das máquinas iniciam por um recipiente de ar(2) 

que garante  o volume adequado para que a máquina não perca desempenho 

em cada ciclo de operação, após teremos as tubulações(7) e válvulas(3) 

necessárias de acordo com as operacionalidades de cada equipamento e todo 

este conjunto de elementos estará sempre pressurizado de acordo com a 

definição feita pelo regulador de pressão(1) lá no inicio do circuito. 

Normalmente através de um comando eletroeletrônico algum elemento do 

circuito pneumático(3)(7) libera o ar comprimido sob pressão para dentro dos 

reservatórios(4) que podem ser denominados como, câmaras(4), campanas(4) 

ou coifas(4) até a efetuação do trabalho desejado que podem ser a colagem 

dos solados, conformação dos cabedais ou demais operações que se fizerem 

necessárias nos calçados. 
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[004]   Podemos destacar no estado da técnica proposto é que a 

utilização do Booster (5)(amplificador) no circuito pneumático(3)(7) permitira o 

aumento da pressão pneumática no interior dos reservatórios(4) que podem ser 

denominados como, câmaras(4), campanas(4) ou coifas(4) em máquinas de 

fabricar calçados, FIGURA1, FIGURA 2 e FIGURA 3 mesmo com limitação na 

alimentação de ar comprimido na entrada do equipamento. Esta técnica 

proposta foi pensada para auxiliar com grande eficácia a necessidade da 

colagem dos solados, conformação dos cabedais ou demais operações que se 

fizerem necessárias na fabricação dos calçados devido a garantia que impõem 

quanto a pressão pneumática dentro dos reservatórios(4) onde são executados 

estes serviços. 

[005]  Fator importante que vale salientar com este ganho do aumento 

da pressão pneumática no interior dos reservatórios(4) é referente a o tempo 

de cada ciclo que diminuirá pois a relação força vezes tempo é o fator 

determinante no melhor resultado do trabalho desejado. 
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REIVINDICAÇÕES  

 1ª) “DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE PRESSÃO PNEUMÁTICA 

(BOOSTER) APLICADO EM MÁQUINAS DE FABRICAR CALÇADOS”, 

caracterizado por um sistema em que o ar comprimido é propulsionado para 

dentro  dos reservatórios(4) que podem ser denominados como, câmaras(4), 

campanas(4) ou coifas(4) dependendo do tipo de máquina, se de colar solas 

de sapatos, FIGURA 1, FIGURA 2 e FIGURA 3 ou nas máquinas de conformar 

sapatos dos mais diversos tipos, está descrita de tal modo, que o sistema em 

que o ar comprimido é propulsionado para dentro dos reservatórios(4) possa 

ser integralmente reproduzido por técnica adequada, permitindo plena 

funcionalidade do objeto pleiteado, o sistema empregado pode ser colocado 

logo após o regulador de pressão(1)  no início do circuito pneumático(3)(7) das 

máquinas FIGURA 1, FIGURA 2 e FIGURA 3 ou somente na entrada dos 

reservatórios(4) que podem ser denominados como, câmaras(4), campanas(4) 

ou coifas(4), trata-se da aplicação de produtos já existentes no mercado com 

uma nova funcionalidade para amplificarem a pressão do ar comprimido dentro 

dos reservatórios(4) onde é feito a colagem de solados e conformação de 

partes dos calçados, este novo sistema compreende na utilização de um 

booster pneumático(5) que aumenta a pressão pneumática no interior dos 

reservatórios(4) e esta amplificação da pressão automaticamente aumenta a 

força de maneira muito expressiva, desta forma proporciona um trabalho ainda 

mais perfeito nas funções desejadas.  
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RESUMO 

 “DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE PRESSÃO PNEUMÁTICA 

(BOOSTER) APLICADO EM MÁQUINAS DE FABRICAR CALÇADOS”. 

 A presente patente de modelo de utilidade refere-se ao desenvolvimento 

e aplicação de um produto(5) já existente no mercado para uma nova função 

nas máquinas de fabricar calçado. A amplificação da pressão pneumática em 

máquinas de fabricar calçados, FIGURA 1, FIGURA 2 e FIGURA 3 com 

aplicação de booster(5), foi pensada para melhorar o processo, qualidade e a 

produtividade nas operações colagem dos solados, conformação dos cabedais 

ou demais operações que se fizerem necessárias na fabricação dos calçados. 

Salientamos que dentre as muitas vantagens trazidas por esta nova proposta 

de um produto já conhecido e vastamente aplicado em diversas áreas da 

indústria, refere-se a qualidade dos resultados desejados pela elevação da 

pressão interna nos reservatórios(4) que podem ser denominados como 

câmaras(4), campanas(4) ou coifas(4) e na produtividade que proporcionará 

pois com o aumento da pressão interna automaticamente poderá ser 

determinado um tempo menor de cada ciclo. 
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