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1. RESUMO  

O intuito desse trabalho foi realizar um estudo para compreender o comportamento 

da válvula de controle de acionamento pneumático, e assim analisar o tempo de 

resposta do fechamento da válvula utilizando o software MATLAB como ferramenta 

de auxílio. Com os resultados obtidos foi identificado o motivo do elevado desgaste 

do componente de vedação da válvula, e conseqüentemente foi possível encontrar 

uma solução para amenizar a necessidade de substituir o componente. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A válvula de controle de acionamento pneumático é um tipo de válvula muito 

utilizada na indústria, principalmente no processo de conformação de borracha. Um 

componente importante desse sistema é o atuador que aplica a força sobre a haste 

para levá-la até a posição desejada. “Como um atuador pneumático requer uma 

grande potência de entrada para produzir uma grande potência de saída, é 

necessário que uma quantidade suficiente de ar pressurizado esteja disponível” [1].  

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo desse trabalho é compreender o funcionamento interno da válvula de 

controle, com o intuito de entender o comportamento dos elementos da válvula e o 

deslocamento de seu eixo durante o processo, determinar através de modelagem 

matemática a função de transferência do sistema. O interesse neste assunto deve-

se a ref. [2] que apresenta uma situação semelhante. Através do estudo referente à 

válvula, serão obtidas as informações necessárias para modelagem, análise e 

simulação do comportamento dos componentes dinâmicos da mesma. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo do sistema será feito após a aplicação de uma força para que haja o 

deslocamento da haste e resulte no fechamento da válvula. Em seguida, será feito a 

análise do sistema para entender seu comportamento através de gráficos gerado 

pelo software. Os dados obtidos com o estudo e análise do sistema da válvula, 

poderá melhorar o processo de fabricação. A válvula escolhida para servir como 

base de estudo será a P3WR-RC1-25ª FUJITA, esse tipo de válvula é usada para 



passagem de diversos tipos de fluidos como óleo, água quente e fria, gás não 

inflamável e vapor. Informações referentes à válvula foram retiradas do catálogo [3]. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

“Na prática, a válvula atuadora pneumática possui características que não são 

lineares, isso é o fluxo pode não ser diretamente proporcional à posição da haste da 

válvula e podem existir também outros efeitos não lineares, como histerese” [1]. 

Serão feitas considerações para que seja possível o estudo do comportamento dos 

componentes da válvula, ou seja, nenhum elemento sofrera modificações físicas.  

A equação (1) representa a equação diferencial do sistema massa-mola-

amortecedor, aplicando Laplace temos como resultante a equação (2) que simboliza 

a relação entre o Laplace da saída com o Laplace da entrada. A função G(s) 

representa a função de transferência do sistema. A equação (4) será utilizada no 

software para realizações das simulações, os valores das constantes, massa (M), 

atrito viscoso (B) e mola (K) estão representadas na equação (4). 

 

Figura 1 – Diagrama do sistema da válvula 

 

               

                                                                                      

                                            

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram realizadas simulações do comportamento da válvula no software MATLAB. O 

catálogo [3] indica que a pressão de trabalho da válvula é de 6 a 8 Bar, sendo assim 

as simulações foram feitas a partir desses dois valores para a análise das reações.  

A figura 2 apresenta dois gráficos, feito um comparativo do comportamento do 



sistema com aplicação das duas pressões mencionadas. Por meio da simulação é 

possível observar a reação do deslocamento da haste no tempo. Sabendo que é 

necessário que a haste se desloque 30 mm para que haja o fechamento da válvula, 

pode-se observar no gráfico A que com a pressão de 6 Bar, a válvula tem seu 

fechamento em aproximadamente 0,5 segundo. Já com a aplicação de 8 Bar 

representado no gráfico B percebe-se que o tempo de resposta da haste para 

fechamento da válvula é menor, porém, apesar do tempo de resposta parecer ser 

mais conveniente, a pressão de 8 Bar acaba forçando mais do que o necessário o 

elemento de vedação, proporcionando maior desgaste. Pode-se concluir que 

trabalhar com a pressão 6 Bar seja mais apropriado para o processo, por propicia 

menor esforça no elemento de vedação, aumentando o tempo da vida útil da 

vedação. 

Figura 2 – Comparação de gráficos da simulação (MATLAB) 6 Bar x 8 Bar 
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