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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Julho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Prezado (a) estudante, 

A disciplina Noções de Automação Industrial do Curso de Metalurgia, que 

você está prestes a iniciar, o mantém dentro da rede nacional pública de 

ensino como está explicado na carta de apresentação da rede e-Tec Brasil. 

Esse tipo de ensino é uma ferramenta que possibilita a integração didática e 

tecnológica na ampliação de conhecimentos gerais e técnicos dos discentes, 

tão carentes hoje no alunado brasileiro. Principalmente, aquele contingente 

que pouco acesso tem aos grandes centros de excelência de ensino técnico 

no país.

A interação existente nos cursos de ensino a distância (EAD), mesmo sem 

a presença física do professor, proporciona uma relação única de ensino-

-aprendizagem que atende aos requisitos de qualidade exigidos para uma 

boa formação técnica dos alunos; fornecendo proporcionando, também, o 

conhecimento necessário para o ingresso no mercado de trabalho, com uma 

qualificação diferenciada.

Vale ressaltar que você deve se dedicar ao estudo do material didático forne-

cido no módulo a ser aplicado, pois para aprender o conteúdo é necessário 

dedicação e interação entre professores e alunos. Portanto, tenha força de 

vontade e dedicação em cada uma das disciplinas, busque aprender e co-

nhecer o que está sendo ensinado, só assim você será capaz de utilizar na 

sua vida profissional o que aqui será ministrado.

O estudo das Noções de Automação Industrial da cadeia da Metalurgia o 

ajudará a adquirir conhecimentos que podem ser aplicados na sua profis-

são. Esses conhecimentos o tornarão num profissional mais qualificado e 

requisitado no mercado de trabalho, visto que são poucos os profissionais 

detentores dos conhecimentos relacionados ao funcionamento de sistemas 

de automação industrial, principalmente, na região norte do Brasil.

Prof. Alan Rafael Menezes do Vale.

Palavra do Professor-autor
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Apresentação da Disciplina

Caro (a) estudante,

A disciplina Noções de Automação Industrial é uma ferramenta que possibi-

litará compreender, ao término do curso, os fundamentos e princípios físicos 

da pneumática, uma das principais formas de energia utilizadas na área da 

automação. Você entenderá sobre a produção, preparação e distribuição do 

ar comprimido, além da forma de propagação da energia pneumática.

Você também será capaz de distinguir e identificar os símbolos normatizados 

dos elementos aplicados em redes de ar comprimido, além de conhecer seu 

funcionamento; suas especificações técnicas; formas construtivas; funções 

de elementos de comando (como atuadores pneumáticos) e controle (como 

válvulas direcionais, de bloqueio, de fluxo, de pressão e combinadas).

Você ainda poderá operar circuitos pneumáticos que atenderão a requisitos 

de automação e comandos sequenciais, utilizando-se de um ou mais atua-

dores pneumáticos. Executará montagens práticas de sistemas pneumáticos 

com componentes reais em unidades de treinamento, especialmente, desen-

volvidas (bancada de simulação).

Poderá operar, seguindo uma lógica passo a passo, sistemas pneumáticos 

evitando, assim, que ocorram erros de montagem. Todavia, você será capaz 

de corrigi-los, caso ocorram, a ponto de tornar os circuitos pneumáticos 

novamente operacionais.

Descrito o que você será capaz de realizar ao término do curso, é preciso 

lembrar que a Automação Industrial é uma importante área, com grande 

aplicabilidade atualmente em diversos setores, principalmente nas indústrias 

metalúrgica, alimentícia e farmacêutica. Não serão poucas as atividades que 

desenvolveremos ao longo da disciplina. Vamos ao trabalho?

Bons estudos!
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Aula 1. Introdução às noções de    
  automação industrial

Objetivos:

• reconhecer os fundamentos e princípios físicos da pneumática; 

e

• identificar a forma de energia utilizada na Automação Indus-

trial, que é a Automação Pneumática.

Caro/a estudante,

A automação é um dos conceitos fundamentais desta primeira aula. São 

muitas informações a serem assimiladas, para que ao final você possa voltar 

aos objetivos acima e constatar se foram atingidos.

Vamos, então, à leitura do texto da aula que pretende mostrar os princípios 

necessários para embasá-lo no entendimento das teorias de Noções de Au-

tomação Industrial, fundamentais ao bom andamento deste curso. 

1.1 Breve histórico da automação industrial
O ser humano - inteligente e dotado da capacidade de adaptação e evolução 

às suas atividades - vem, desde o início dos tempos, procurando meios de 

transformar suas tarefas rotineiras e repetitivas em procedimentos cada vez 

mais produtivos e eficazes.

Figura 1 - A evolução do homem
Fonte: http://www.gs1brasil.org.br/main.jsp?lumPageId=480F89A81F5A243E011F5AA5197F56AB
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Em sua evolução, o homem aprendeu a dominar elementos que poderiam 

auxiliá-lo na produção de materiais necessários para sobrevivência, deixan-

do-o livre para se envolver com tarefas de um maior nível de complexidade.

Uma “ferramenta” importante no processo de auxílio à execução de traba-

lhos rotineiros e simples é a Automação.

O conceito de Automação é tornar automáticas, atividades repetitivas com 

o uso de equipamentos que efetuam a substituição dos procedimentos e ro-

tinas manuais por procedimentos automatizados. Dessarte minimiza a neces-

sidade da interferência humana, resultando em maior velocidade nas opera-

ções, redução de erros, aumento do controle e, principalmente, da fidelidade 

de informações; elementos essenciais para um gerenciamento eficaz. 

Você sabia que existem várias formas com as quais o homem consegue au-

tomatizar suas tarefas e processos de produção de objetos das mais diversas 

naturezas?

As maneiras usuais de automatizar serviços se utilizam do trabalho gerado 

por algumas formas de energia, tais como a elétrica, que decorre da ação 

de forças e campos eletromagnéticos (onde há uma interação entre forças 

elétricas e de campos magnéticos); a  energia mecânica produzida através 

de movimentos  de elementos mecânicos de transmissão de força, tais como 

o movimento originado pelo motor de veículos; a  energia pneumática,  ge-

rada através da compressão e expansão de gases; e a energia hidráulica, a 

partir do deslocamento de líquidos sob pressão.

Na indústria esses processos de automação são muito aplicados, sendo a 

Automação Industrial um capítulo à parte desta evolução.

Onde você imagina que os processos de automação industrial podem ser 

aplicados? Para auxiliá-lo na resposta a este questionamento, aí vão alguns 

exemplos! Este tipo de automação vem sendo largamente aplicado em ati-

vidades como:

• Empacotamento de caixas de leite longa vida.
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• Aparafusamento e furação de peças

• Etiquetagem de códigos de barras e materiais de limpeza, fixação de 

metais e etc.

Figura 2 - Empacotadora pneumática de leites longa vida
Fonte: http://www.solostocks.com.br/img/seladora-automatica-e-tunel-de-encolhimento-343524n0.jpg

Figura 3 - Parafusadeira pneumática de placas eletrônicas
Fonte: http://www.mshimizu.com.br/imagens_produtos/60.jpg

Figura 4 - Etiquetador de materiais a serem empilhados
Fonte: http://www.logismarket.pt/ip/macsa-id-etiquetadora-de-paletes-para-altas-producoes-etiquetadora-de-paletes-

-mlp-6011-pneumatica-515880-FGR.jpg
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Este curso, caro(a) aluno(a), tratará da automação de processos industriais, 

cuja a energia é fornecida por meios pneumáticos.

Mas, o que é Energia Pneumática?

Energia Pneumática é aquela fornecida através da expansão do ar, que foi 

comprimido anteriormente. Essa expansão produzirá trabalho, movimento 

útil que pode ser utilizado na automação de processos industriais.

Mas, como essa energia que chamamos Pneumática pode se transformar em 

trabalho útil? Essa transformação acontece através dos Atuadores Pneu-
máticos, sendo os cilindros pneumáticos, os mais aplicados para este fim.

No decorrer dos séculos, o homem fez esforços no sentido de aprisionar o 

ar comprimido e aproveitar a força de sua compressão, com o objetivo de 

controlá-la e fazê-la trabalhar de acordo com suas necessidades.

Façamos então a seguinte pergunta, o que é Pneumática?

Vejamos a origem da palavra:

Derivação do grego - Pneumatikos (fôlego, respiração, sopro). 

É a parte da física que se ocupa da dinâmica e dos fenômenos físicos 
relacionados aos gases ou vácuos.

É também o estudo da conservação da energia do ar comprimido (sob 
pressão) em energia mecânica (movimento ou elevação de carga ou 
ambos), através dos seus respectivos elementos de trabalho.

Figura 5 - Elevador pneumático de automóveis
Fonte: http://www.projetaequipamentos.com.br/images/elevador.hidraulico.jpg
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E como evoluiu a Pneumática? Vejamos alguns fatos históricos importantes 

para o avanço na tecnologia de produção do ar comprimido durante os 

anos:

• No Velho Testamento são encontradas referências de fundição de prata, 

ferro, chumbo e estanho há mais de 2000 anos, nesse período constru-

íram máquinas que funcionavam com energia pneumática por meio de 

um pistão, que consistiam em cilindros de madeira dotados de êmbolos 

para fornecer ar, sob pressão, para as chamas ficarem mais fortes;

• No século III D.C., Heron de Alexandria, cientista grego, escreveu um tra-

balho extenso sobre as aplicações do ar comprimido e do vácuo. Imprati-

cável com os recursos da época, a maioria das informações se perdeu por 

séculos, só sendo recuperada no século XIX;

Figura 6 - Elevador pneumático de motocicletas
Fonte: http://www.officemotos.com.br/rampapneuma70.jpg

Figura 7 - Heron de Alexandria, cientista grego
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Heron.jpeg
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• O desenvolvimento da energia pneumática estagnou-se por longo perí-

odo, retornando à ativa nos séculos XVI e XVII, com as descobertas de 

Galileu Galilei, Otto Von Guericke, Robert Boyle, Francis Bacon e outros, 

que passaram a observar as leis naturais sobre compressão e expansão 

dos gases;

• No final da Era Moderna, Evangelista Torricelli realizou a construção do 

barômetro, um tubo de mercúrio capaz de medir a pressão atmosférica 

ambiente;

•  Com o advento da invenção da máquina a vapor, dá-se início a era das 

máquinas, ou seja, uma época em que houve uma verdadeira revolução 

industrial, quando desenvolveram-se várias maneiras de se aplicar o ar 

comprimido;

Figura 8 - Êmbolo para comprimir ar idealizado por Heron de Alexandria
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/52/Heron_Pneumatica_2_18.png

Figura 9 - Galileu Galilei, importante pensador italiano do século XVII
Fonte: http://www.ccvalg.pt/astronomia/historia/galileu_galilei/galileu_galilei.gif
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• É considerável a evolução da Pneumática no decorrer dos anos. O homem 

foi capaz de produzir desde máquinas impulsionadas por ar comprimido 

na Alexandria, de antes de Cristo, até chegar aos engenhos pneumáticos 

com os aperfeiçoamentos eletrônicos de nossos dias.

• Atualmente, são alcançados altos índices de eficiência na operação e 

controle do ar comprimido. Efetua-se, hoje, atividades com o mínimo 

de defeitos, reduziu-se o tempo de operação, o ferramental necessá-

rio e materiais envolvidos nos processos, ao passo que se eleva o nível 

de segurança nas tarefas, em virtude do aumento da confiabilidade dos 

equipamentos envolvidos.

Bem, diante dos conceitos trabalhados até agora e da descrição da maneira 

como o homem, ao longo de sua história, pôde criar e melhorar a tecnologia 

do ar comprimido, aprofundaremos este estudo a partir do próximo item.

1.2 Vantagens e desvantagens da    
      automação industrial utilizando a   
      energia pneumática
A seguir, serão apresentadas algumas vantagens e desvantagens de se auto-

matizar processos produtivos através da energia pneumática. 

1.2.1 Vantagens
• Com a automação industrial pneumática pôde-se auxiliar a produção 

humana nos mais diversos ramos. Este elevado nível de produção é oca-

Figura 10 - Fábrica Inglesa do século XIX
Fonte: http://gdl.cdlr.strath.ac.uk/springburn/springwor/springworleg03.jpg
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sionado pela alta velocidade dos movimentos produzidos pela energia 

pneumática;

• Baseado neste aumento efetivo na produção, o homem consegue tam-

bém reduzir os custos produtivos e operacionais e ficar livre para a exe-

cução de outras tarefas;

• Os elementos de aplicação da energia pneumática são duráveis, de baixo 

custo de implantação, de manutenção relativamente simples, resistentes 

a ambientes hostis (muito quentes ou frios, ácidos e corrosivos), seguros 

e fáceis de manipular;

• O ar comprimido é uma forma limpa de energia, não resultando em da-

nos ao meio ambiente.

1.2.2 Desvantagens ou limitações
• O ar comprimido, utilizado em sistemas pneumáticos, deverá estar espe-

cialmente limpo e seco, logo após sua compressão e resfriamento;

• Caso as impurezas e a umidade não sejam removidas do ar comprimido, 

ocorrerá um desgaste prematuro de elementos pneumáticos, tais como 

cilindros, válvulas, conexões, dentre outros;

• O ar comprimido é uma forma limpa de energia, contudo, aquela porção 

que é rejeitada dos sistemas pneumáticos (escape) produz um “chiado”, 

incômodo e danoso ao homem, o que pode ser minimizado com o uso 

de silenciadores de ruído;

• As forças geradas pelos elementos pneumáticos não são muito elevadas 

quando comparadas aos sistemas eletromagnéticos (onde há interação 

entre forças elétricas e de magnéticas) e hidráulicos (onde a força é oriun-

da de pressões em fluidos líquidos, como óleo) e as velocidades de atua-

ção destes elementos são altas e sem muitas possibilidades de regulagem 

e interrupções de movimento;

• O ar comprimido torna-se uma fonte de energia mais eficiente quando 

trabalha entre seis e sete atmosferas de pressão;

• A velocidade dos elementos supridos pelo ar comprimido, devido a ex-

pansibilidade deste fluido, tende a se reduzir com a sua expansão, logo, 
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a pressão também será reduzida;

• O processo de transformação do ar em fonte de energia (compressão, 

filtração e secagem) é caro, sendo então, o ar comprimido, uma fonte de 

energia de custo final elevado.

A partir do que você já conhece sobre automação industrial, você poderá 

compreender outras formas de energia utilizadas neste processo, além da 

pneumática. Vamos ao item 1.3 do nosso curso!

1.3 Comparativo entre as formas de   
 energia dos sistemas de automação  
 industrial
Para automatizar processos industriais é necessária uma fonte que forneça 

energia aos elementos de conversão em trabalho útil, ou seja, movimentos 

necessários para a reprodução dos movimentos repetitivos que sejam de 

larga aplicação industrial.

Nesse ponto, como citado anteriormente, existem algumas formas de prover 

energia aos elementos chamados de atuadores que são os “agentes” de 

conversão da energia disponível em trabalho. Estas formas de energia são: a 

hidráulica, a pneumática, a elétrica e a mecânica.

A figura 11 exemplifica algumas peculiaridades de cada tipo de energia for-

necida a sistemas de automação industrial.

Figura 11 - Acionamentos utilizados em sistemas de automação
Fonte: ilustrador
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Em termos da qualidade da energia utilizada, as formas de energia mais 

aplicadas em automação de processos industriais podem ser comparadas na 

tabela 1.1., a seguir:

          
Tabela 1.1 Análise da qualidade energética em sistemas de automação.

Características 
dos movimentos

Natureza da Energia

Mecânica Pneumática Hidráulica Elétrica

Força Boa Limitada Ótima Boa

Velocidade Ótima Boa Baixa Ótima

Precisão Ótima Limitada Boa Boa

Uma avaliação, em termos de quantidades e dimensões, deve ser feita para 

conhecer as limitações de cada sistema. Isso ajudará na seleção da natureza 

da energia que será utilizada em cada processo a ser automatizado. Na ta-

bela 1.2, a seguir, é realizada esta comparação entre três formas de energia, 

a hidráulica, a elétrica e a pneumática.

          
Tabela 1.2 Análise qualitativa das formas de energia de sistemas de auto-

mação.
Forma de Energia Hidráulica Elétrica Pneumática

Transmissão Limitada e muito 
cara

Bem rápida e a 
longas distâncias

Limitada e lenta

Distância reco-
mendada

No máximo 100 m Quase sem limites No máximo 1000 m

Velocidade de 
transmissão

Aproximadamente 
50 mm/s

Aproximadamente 
300.000 km/s

Aproximadamente 
2 m/s

Rotações por 
minuto

Limitadas Boas Até 500.000 RPM

Proteção contra 
sobrecarga

Excelente Razoável Excelente

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006

Como a forma de energia a ser explorada durante o curso será a Pneumá-

tica, vamos nos ater a conhecer, com maior detalhe a fonte deste tipo de 

energia e seu agente de transmissão, o Ar Comprimido.

Agora que você já sabe o que é Automação Industrial, os diferentes tipos de 

energia utilizados, bem como as vantagens e desvantagens propomos um 

exercício de autoavaliação, no qual será possível perceber se os objetivos 

enunciados no início desta primeira aula foram alcançados.

Tenha um bom estudo!



Aula 1 - Introdução às noções de automação industrial Rede e-Tec Brasil23

Atividades de Aprendizagem
CRITÉRIOS

As atividades que você realizará serão propostas durante dos os estudos e 

são fundamentais em seu processo de aprendizagem e avaliação.

Discuta em sala de aula com o seu tutor a importância do desenvolvimento 

da pneumática, atualmente, para suprir as necessidades da humanidade. 

Além disso, busque discutir sobre as fontes de energia utilizadas na geração 

de trabalho útil, as vantagens e desvantagens da aplicação da pneumática 

como metodologia de automação de processos industriais.

Agora, caro (a) estudante, depois de esclarecer as dúvidas com o seu tutor, 

você está preparado para realizar a primeira atividade. Em sequência, será 

corrigido o exercício que somará como conteúdo para a realização da pri-

meira avaliação.

Resumo 
Nesta aula vimos que o homem, com o passar dos anos, necessitou de fer-

ramentas que o auxiliasse a executar suas tarefas de forma mais fácil e ágil. 

Uma dessas ferramentas é a automação através da energia pneumática. Vi-

mos, também, que energia pneumática é aquela fornecida através da expan-

são do ar, comprimido anteriormente; e que esta expansão produz trabalho, 

movimento útil utilizado na automação de processos industriais. Observa-

mos um apanhado histórico de fatos importantes da evolução desta parte 

da física. E, por fim, elencamos as vantagens e desvantagens encontradas 

na utilização de energia pneumática, comparando-a com outras formas de 

energia.

Atividades de Aprendizagem
É hora de você testar seus conhecimentos sobre o assunto.

1. Como a pneumática ajudou o homem na evolução de suas atividades?

2. Você já viu um sistema que trabalha com pneumática? Diga onde você 

o viu, o que ele fazia e se a atividade executada por ele influenciava na sua 

vida.

3. Cite mais três exemplos que você entende por sistemas que trabalhem 

com energia pneumática, não citados na apostila.
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4. O que você entende por “energia limpa”? Que tipo de danos uma energia 

suja poderia causar ao meio ambiente?

5. Para produzir energia mecânica a pneumática utiliza quais fluidos:

a) oxigênio.

b) vapor d’água.

c) nitrogênio.

d) todas as respostas acima.

e) nenhuma das respostas acima.

Chegamos ao final da primeira aula. Revise os conhecimentos adquiridos até 

aqui e não se esqueça de resolver os exercícios propostos nas atividades de 

aprendizagem. Entendido o que é a pneumática, as suas características,  as 

outras formas de energia, além das vantagens e desvantagens de sua apli-

cação na produção de trabalho, passaremos a entender qual a fonte para a 

aplicação dessa energia. Essa fonte é o ar comprimido.

Vamos estudá-lo agora? 
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Prezado Estudante, 

Iniciaremos a segunda aula, na qual trataremos do ar comprimido que é a 

principal fonte de energia da pneumática. Espero que você esteja conseguin-

do acompanhar a aula. Lembre-se de que você pode contar sempre com o 

seu professor tutor. Vamos ao trabalho?

2.1 Características físicas do ar
Você sabia que o ar utilizado em sistemas de automação industrial, onde a 

energia pneumática ou de pressão é aplicada, é o mesmo ar que respiramos 

em nosso dia a dia? 

O ar atmosférico é uma mistura de gases que possui em maior pro-
porção o oxigênio e o nitrogênio e, pequenos teores, de gás carbôni-
co e gases nobres, como por exemplo, o hélio e argônio.

Observe a figura 12 Nela está um grá-

fico comparativo das proporções destes 

gases no ar atmosférico.

O ar, como todos os outros gases, pos-

sui propriedades relacionadas aos sen-

tidos humanos (organolépticas). Vamos 

especificar cada uma dessas proprieda-

des do ar atmosférico a seguir.

Aula 2. O ar comprimido - fonte de   
  energia da pneumática

Objetivo:

• distinguir as principais características do ar, a fonte de energia 

da pneumática.

Figura 12 - Proporção de gases e vapores na 
atmosfera terrestre

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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O ar atmosférico é:

• Insípido – não possui sabor;

• Incolor – sem cor;

• Inodoro – sem cheiro, quando isento de vapores, sujeiras e microorga-

nismos.

É percebido, principalmente, pelo seu deslocamento, que é conhecido usu-

almente como vento. Possui ainda um peso de 1,293 quilos a cada metro 

cúbico de volume, medido ao nível do mar e a zero grau Celsius.

Outras características do ar atmosférico são: a sua compressibilidade, expan-

sibilidade, difusibilidade e elasticidade. Vejamos detalhadamente, a seguir, 

cada uma dessas propriedades do ar.

Palavras difíceis? Não! São,  talvez, apenas desconhecidas. De qualquer ma-

neira todas serão esclarecidas a partir de agora.

2.1.1 Compressibilidade
O ar atmosférico, quando armazenado, ocupa todo o volume interno do 

recipiente que o contém, característica compartilhada por todos os gases. 

Dado o confinamento do ar, em um cilindro, por exemplo, quando compri-
mido, terá seu volume reduzido devido a ação de uma força externa 
“F”. Baseado na redução de volume e, consequente, aumento de pressão, 

classifica-se o ar como compressível.

Na figura 13 demonstra-se a compressibilidade do ar.

Figura 13 - Compressibilidade do ar atmosférico
Fonte: PARKER, 2007
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2.1.2 Elasticidade
É a propriedade inversa da compressibilidade, ou seja, é a capacidade do ar 

de retornar a posição inicial quando for cessada a força “F” que o comprimia 

no cilindro, ocupando o volume de antes da compressão.

A figura 14 exemplifica essa característica.

2.1.3 Difusibilidade
O ar atmosférico pode se difundir em meios que não tem elevados teores 

desta mistura de gases, homogeneizando-se em diferentes recipientes.

A figura 15, mostra como esta propriedade do ar se manifesta. O recipiente 

da esquerda possui ar e o da direita não possui este gás. Quando aberta a 

válvula (desenho da direita), o ar é difundido nos dois recipientes.

2.1.4 Expansibilidade
Por se tratar de um gás, um fluido, o ar atmosférico tem a capacidade de 

ocupar plenamente qualquer, adquirindo para si as formas do recipiente. 

Para que isso ocorra, o ar deverá se expandir até que o último espaço vazio 

seja preenchido. Essa característica chama-se expansibilidade.

Na figura 16, temos o exemplo da expansibilidade do ar. O número 1 mos-

Figura 14 - A expansibilidade do ar atmosférico quando cessada a força “F”
Fonte: PARKER, 2007

Figura 15 - A difusibilidade do ar
Fonte: PARKER, 2007
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trado na figura da esquerda exemplifica o momento em que a válvula está 

fechada e todo ar, na câmara da esquerda, encontra-se enclausurado na 

câmara da esquerda. Quando é aberta a válvula, no segundo momento (nú-

mero 2), o ar expande-se e ocupa todo o volume disponível.

Tendo em vista que o ar foi devidamente descrito, resta agora adaptá-lo para 

posterior utilização em sistemas pneumáticos, ou seja, fornecê-lo a pressão 

necessária para a geração de energia útil na automação de processos indus-

triais.

Resumo 
Nesta aula aprendemos que o ar comprimido, fonte de energia da pneumáti-

ca, é formado por uma mistura de gases e vapor d’água. Vimos que ele pos-

sui as seguintes características: ausência de sabor, cor e cheiro. Verificamos, 

também, que ar atmosférico é compressível, expansível, difusível e elástico.

Agora é hora da confirmação do seu aprendizado através da autoavaliação. 

Para tanto, responda as questões a seguir.

Atividades de Aprendizagem
1. O ar atmosférico é uma mistura de gases. Então você recomendaria utili-

zar gás de cozinha (butano) para fornecer energia a sistemas de automação 

pneumática? Justifique sua resposta.

2.  Se o ar atmosférico não possui sabor, cor e cheiro, como fazer para iden-

tificar o vazamento de ar em uma rede pneumática? Justifique sua resposta.

Figura 16 - A expansibilidade do ar atmosférico
Fonte: PARKER, 2007
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3.  São características do ar comprimido de uma rede pneumática:

I- É incompressível

II- É inodoro

III- É incolor

(a) As alternativas I e II estão corretas.

(b) As alternativas II e III estão corretas.

(c) A alternativa I está correta, somente.

(d) A alternativa II está correta, somente.

Já vimos nesta aula algumas particularidades do ar atmosférico, como suas 

propriedades e características. Na aula seguinte você verá o que deve ser 

feito para que o ar se torne útil nos processos de automação pneumática. 

Abordaremos, também, os princípios físicos aplicados aos sistemas que tra-

balham com o ar comprimido. Vamos então à terceira aula? 

Bons estudos!
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Aula 3. Princípios físicos relacionados a  
  automação pneumática

Objetivos:

• apontar os fundamentos e princípios físicos da pneumática; e

• reconhecer a forma de energia utilizada na Automação Indus-

trial, que é a Pneumática.

Caro(a)  estudante,

Agora, trataremos dos princípios físicos relacionados a automação pneumá-

tica. O assunto é muito importante para nossa disciplina, pois você terá aces-

so a informações sobre os fundamentos e princípios físicos da pneumática. 

Novos conhecimentos o aguardam. Vamos começar?

3.1 Princípios físicos aplicados na    
 automação pneumática
Para iniciarmos esta aula, pergunto a você, que conceito você daria para a 

palavra PRESSÃO?

Vamos! Pense!

Para ampliar o conceito a que, certamente, você chegou, aí vai uma defini-

ção encontrada na Física: 

3.1.1 Pressão
Pressão é conceituada como a relação entre a força e a área em que esta 

solicitação atuará.

F
P =

A

Sendo, no Sistema Internacional de Unidades (à esquerda) e no Sistema MKS 

(à direita): 



Rede e-Tec Brasil 32 Noções de Automação Industrial

• P = Pressão, em Pascal

• F = Força, em Newton

• A = Área, em m2

• P = Pressão, em kgf/cm2

• A = Área, em cm2

• F = Força, em kgf(1 kgf = a 9,8 N)

Na figura 17, a seguir, ilustra-se o conceito de pressão.

Na tabela 3.1, são mostradas as unidades usuais e os fatores de conversão 

utilizados na transformação destas unidades de pressão.

          
Tabela 3.1 Fatores de conversão de pressão mais utilizados.

Unidade Fator de Conversão Unidade

Pa (N/m2) 100 kPa (100.000 Pa) =  

1 kgf/cm2

10 m.c.a

760 mm Hg

0,968 atm

0,98 bar

14,22 Psi

760 torr

Figura 17 - A pressão como resultado da atuação da força em uma determinada 
área

Fonte: UNESP, 2006

{
Psi é a abreviação do inglês 

“pounds per inch”, ou libra-
força por polegada quadrada.

Torr é uma unidade equivalente 
a 1 atm, tendo esse nome em 

homenagem a Evangelista 
Torricelli, físico e matemático 

italiano do século XVII.



Rede e-Tec BrasilAula 3 - Princípios físicos relacionados à automação pneumática 33

3.1.2 Pressão atmosférica
A pressão atmosférica pode ser entendida como o resultado da interação do 

peso do ar presente na atmosfera terrestre com todos os objetos e pessoas 

presentes no planeta. Essa grandeza não é percebida na grande maioria dos 

casos, devido à pressão atmosférica atuar em todas as direções ao mesmo 

tempo.

Para entender um pouco a dimensão dessa pressão, tente abrir uma lata de 

conserva fechada a vácuo e você perceberá o esforço gerado para  fazê-lo.

A pressão atmosférica é uma grandeza física que depende da altitu-
de, da temperatura e da umidade do ar; sendo, portanto, ao nível do 
mar, a 20° C e a umidade relativa de 36%, de 1 atm ou 760 mm Hg 
(coluna de mercúrio) ou 1 bar ou 14,5 lbf/pol2.

A figura 18, ilustra a atuação da pressão atmosférica em corpos e objetos e 

a variação desta grandeza com a altitude.

A pressão atmosférica é inversamente proporcional a altitude, pois em gran-

des alturas há menos camadas de ar para pesar sobre os corpos imersos na 

atmosfera. Na tabela 3.2, a seguir é mostrada essa relação. 

   

Figura 18 - A variação da pressão atmosférica e sua relação com a altitude área
Fonte: PARKER, 2007
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Tabela 3.2 Variação da pressão atmosférica com a altitude.
Altitude (m) Pressão (kgf/cm2) Altitude (m) Pressão (kgf/cm2)

0 1,033 1000 0,915

100 1,021 2000 0,810

200 1,008 3000 0,715

300 0,996 4000 0,629

400 0,985 5000 0,552

500 0,973 6000 0,481

600 0,960 7000 0,419

700 0,948 8000 0,363

800 0,936 9000 0,313

900 0,925 10000 0,270

Mas, como podemos medir a pressão atmosférica? O que você pensa sobre 

isso?

Se em sua resposta você mencionou a palavra Barômetro, você acertou! 

Pois, a pressão atmosférica é medida através dele, que consiste em um tubo 

graduado, contendo um líquido conhecido como mercúrio. Este instrumento 

é mostrado na figura 19 a seguir.

3.1.3 Pressão relativa
É a pressão medida em um sistema, descontando a ação da pressão atmos-

férica; visto que esta última age em todas as direções, podendo, então, ser 

negligenciada.

A pressão relativa pode ter valores positivos, chamados de pressão mano-

métrica ou positiva. É o tipo de pressão ao qual, quando se subtrai o valor 

Figura 19 - Barômetro de Torricelli (Tubo contendo mercúrio líquido)
Fonte: http://www.unb.br/iq/kleber/CursosVirtuais/QG/aula-11/barometro.JPG 
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da pressão atmosférica, continua com valor positivo. A pressão relativa é 

medida nos manômetros - equipamentos específicos para medir este tipo 

de pressão.

A pressão relativa ainda pode ser vacuométrica, ou seja, uma pressão na 

qual, ao subtrair o valor da pressão atmosférica local, o resultado é um valor 

negativo. A pressão vacuométrica é medida através de vacuômetros, ins-

trumentos típicos para estes casos.

A figura 20 demonstra um manômetro e sua simbologia pneumática corres-

pondente.

3.1.4 Pressão absoluta
É conceituada como a pressão lida em um sistema pneumático (manométri-

ca ou vacuométrica) somada a pressão atmosférica. Ela será, portanto, sem-

pre maior ou igual a zero; recebendo, por esse motivo, o nome de absoluta.

Pabsoluta = Prelativa + Patmosférica

As relações existentes entre as pressões podem ser mais bem visualizadas na 

figura 21, a seguir.

Figura 20 - Manômetro do tipo Bourdon
Fonte: PARKER, 2007 

Figura 21 - Relação entre as pressões absoluta, e relativa
Fonte: UNESP, 2006 
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3.2 Os princípios de Gay Lussac,    
 Boyle-Mariotte, Jacques Charles e de  
 Blaise Pascal
3.2.1 Os estudos realizados por Gay Lussac,   
  Boyle-Mariotte e Jacques Charles
Você sabe que foram Gay Lussac, Boyle Mariotte e Jacques Charles?

Gay Lussac, Boyle-Mariotte e Jacques Charles foram estudiosos dos fenô-

menos envolvendo os gases em condições ideais. Suas leis analisavam o 

comportamento dos gases que, quando havia variação de duas grandezas 

físicas, mantinham-se a terceira grandeza invariável. A partir desses estudos, 

chegaram a Lei Geral dos Gases Perfeitos, apresentada a seguir que prevê a 

“resposta” de um gás para cada variação, suas grandezas (pressão, volume 

e temperatura).

1 1 2 2

1 2

P V P V
T T
⋅ ⋅

=

Sendo:

• P1 e P2 – Pressões absolutas do gás;

• V1 e V2 – Volumes do gás;

• T1 e T2 – Temperaturas absolutas do gás (em Kelvin). A saber, T(K) = T(ºC) 

+ 273,15;

• Subíndice 1 – Representa o comportamento do gás antes das mudanças 

de estado;

• Subíndice 2 – Representa o comportamento do gás depois das mudanças 

de estado.

3.2.2 O princípio de Blaise Pascal
Blaise Pascal em seus estudos sobre os fluidos concluiu que o acréscimo 

de pressão produzido num líquido em equilíbrio transmite, integralmente, a 

todos os pontos do líquido, com forças iguais aplicadas a áreas iguais, man-

tendo a pressão constante em todo o recipiente.

A figura 22, demonstra uma aplicação deste princípio – um elevador hidráu-

lico de automóveis – resultado da ampliação das forças aplicadas em um 
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líquido transmissor desses esforços.

Resumo 
Nesta aula, vimos os fundamentos e os princípios físicos da pneumática, tais 

como os conceitos de pressão absoluta, relativa e atmosférica. Observamos, 

também, as leis regentes do comportamento dos gases que orientarão os 

cálculos a serem aplicados na definição das características de redes pneu-

máticas. 

A partir dos tipos de pressão do ar estudados até aqui e, também, dos princí-

pios físicos propostos por Lussac, Boyle-Mariotte e Jacques Charles, respon-

da as questões abaixo, para avaliar seu aprendizado neste curso.

Atividades de Aprendizagem
É hora de você testar seus conhecimentos sobre o assunto.

1. Defina pressão atmosférica, pressão absoluta e pressão relativa. Qual a 

relação entre elas?

2. Em um sistema pneumático, a pressão absoluta verificada no reservató-

rio de ar comprimido é de 3 atm. Pergunta-se: Qual a sua pressão relativa? 

Dado: Patm= 1 atm.

3. Uma rede pneumática tem, inicialmente, um reservatório de 200 litros 

de ar comprimido a 47º C e 9 atm de pressão relativa. Com a chegada 

do inverno a temperatura do ar no reservatório cai para 15º C e o volume 

permanece, praticamente, estável. Pergunta-se: Qual a pressão fornecida 

pelo reservatório ao sistema pneumático nessa nova condição? Com o valor 

Figura 22 - Elevador hidráulico de veículos (amplificador de forças)
Fonte: http://www.brasilescola.com/fisica/principio-de-pascal.htm
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encontrado, responda se o sistema pneumático funcionará no inverno, visto 

que o mesmo pode operar com, no mínimo, 8,5 atm de pressão absoluta. 

Justifique sua resposta.

Dado: Patm = 1atm e Sendo:

P1 e P2 – Pressões absolutas do gás;

V1 e V2 – Volumes do gás (qualquer unidade, desde que a mesma dos dois 

lados da expressão);

T1 e T2 – Temperaturas absolutas do gás (em Kelvin);

Adotar T(K) (temperatura em Kelvin) = T(ºC) (temperatura em ºC) + 273;

Subíndice 1 – Estado do gás anterior as mudanças de estado;

Subíndice 2 – Estado do gás anterior as mudanças de estado.

Agora que você já teve informações sobre os fundamentos e princípios físi-

cos da pneumática, compreendeu a forma de energia utilizada na automa-

ção industrial, você verá como o ar comprimido é tratado para ser utilizado 

nos de automação, verificando cada operação preparatória deste elemento. 

Vamos então à quarta aula? 

Bons estudos!
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Aula 4. Preparação, produção e    
      distribuição do ar comprimido   
      em redes de automação    
      pneumática

Objetivos:

• identificar a produção, preparação e distribuição do ar compri-

mido, bem como, a forma de propagação da energia pneumática, 

para sua posterior utilização; e

• reconhecer os principais equipamentos responsáveis pela seca-

gem, compressão, armazenamento e distribuição do ar comprimi-

do em redes pneumáticas.

Caro Estudante, 

Chagamos a quarta aula. É preciso manter-se motivado e interessado para 

absorver os conhecimentos que ainda lhe serão disponibilizados. Temos, ain-

da, muito trabalho pela frente.

Bons estudos!

4.1 Introdução a preparação e distribuição  
      do ar comprimido em redes    
      pneumáticas 
Para que você alcance os objetivos desta aula é necessário que você pense 

sobre as condições do ar utilizado em processos de automação pneumática. 

Você acha que é possível usar qualquer ar?

O ar, para ser disponibilizado em redes pneumáticas, deve estar es-
pecialmente limpo, seco e comprimido para acionar os mecanismos 
pneumáticos de automatização de processos industriais. Dentro des-
sa sequência de atividades, enquadram-se elementos como os com-
pressores, os secadores, os filtros de ar e as redes de distribuição, que 
ainda serão estudados com mais detalhes.



Rede e-Tec Brasil 40 Noções de Automação Industrial

Na figura 23 há uma sequência utilizada na preparação do ar, desde sua 

captação na atmosfera, com posterior compressão, até a sua distribuição em 

uma rede para atender aos “clientes” (atuadores pneumáticos, válvulas, pis-

tolas, etc.) que utilizarão o ar comprimido e tratado. Em grandes instalações 

industriais é costume centralizar a geração do ar comprimido.

No esquema mostrado anteriormente o ar antes de ser aspirado pelo com-

pressor é pré-filtrado. Depois da compressão, ele é resfriado para, logo em 

seguida, ser filtrado novamente e seco para posterior armazenagem.  Em 

seguida, o ar será distribuído em redes de tubulações e tratado em unidades 

de conservação de ar comprimido para sua utilização.

Do fluxograma anterior, o primeiro elemento a ser estudado com mais deta-

lhes será o compressor, logo a seguir.

4.2  Compressores de ar 
O compressor é uma máquina responsável pela transformação de energia 

mecânica (ou elétrica) em energia pneumática (ar comprimido), através da 

compressão do ar atmosférico. Essa pressão é necessária para o acionamen-

to de atuadores, válvulas, pistolas e outros elementos pneumáticos.

Os compressores de ar são classificados em dois grupos: os volumétricos 
ou de deslocamento positivo e os de deslocamento dinâmico.

4.2.1 Compressores volumétricos ou de   
 deslocamento positivo
Estes compressores operam, mecanicamente, executando a redução de pres-

são gradativa do ar. Quando a pressão adequada é alcançada o ar comprimi-

do é liberado para posterior armazenagem.

Figura 23 - Esquema de produção, adequação e distribuição do ar comprimido
Fonte: UNESP, 2006
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Na operação dessas máquinas podem ser identificadas diversas fases, cons-

tituindo o ciclo de funcionamento. Conforme é possível observar a seguir: 

[...] certa quantidade de ar é admitida no interior de uma câmara de 

compressão, que então é fechada e sofre redução de volume. Final-

mente, a câmara é aberta e o gás liberado para consumo. Trata-se pois, 

de um processo intermitente, no qual a compressão propriamente dita 

é efetuada em sistema fechado, isto é, sem qualquer contato com a 

sucção e a descarga  Disponível em: <http://www.ebah.com.br/con-

tent/ABAAABY7IAF/manualpneumatica-arcomprimido-bosch?part=2> 

Acesso em: 18 out. 2013.

Dentro desse grupo encaixam-se os compressores rotativos do tipo lóbulos 

ou roots, palhetas, e parafusos e os compressores alternativos do tipo pistão 

simples, pistão duplo e pistão com membrana.

• Compressor do tipo Lóbulos - A redução de volume ocorre através do 

movimento rotativo de eixos contendo lóbulos com duas ou mais protu-

berâncias (figura 24).

Esse compressor possui as seguintes características:

Figura 24 - Formas construtivas de compressores do tipo Lóbulos ou Roots
Fonte: http://www.lari.ufsc.br/publicacoes/cipa_272.pdf
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 – possui compressão contínua;

 – é isento de lubrificação;

 – tem grande volume de ar comprimido (alta vazão);

 – necessita de pouca manutenção;

 – tem custo elevado;

 – apresenta grande aplicação industrial.

• Compressor de Palhetas - A redução de volume ocorre através do mo-

vimento rotativo de diversas palhetas (figura 25).

Esse compressor possui as seguintes características:

 – é isento de lubrificação;

 – não atinge alta pressão;

 – possui compressão contínua;

 – pode ser utilizado também como bomba de vácuo.

• Compressor de Parafusos - A redução de volume ocorre através do 

movimento rotativo de parafusos que se acoplam (figura 26).

Figura 25 - Compressores do tipo Palhetas
Fonte: UNESP, 2006

Segundo <http://
professormarciogomes.files.

wordpress.com/2008/11/
pneumatica-aula-1.pdf> Acesso 

em: 18 out. 2013.
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Esse compressor possui as seguintes características:

 – apresenta compressão contínua;

 – é isento de lubrificação;

 – gera grande volume de ar comprimido (alta vazão);

 – necessita de pouca manutenção;

 – tem custo elevado;

 – apresenta grande aplicação industrial.

• Compressor de Pistão Simples - A redução de volume ocorre através 

do movimento alternativo de um pistão dentro de uma câmara, onde 

ocorrerá a compressão do ar, quando da elevação do êmbolo dentro do 

cilindro (figura 27).

Figura 26 - Compressor tipo Parafuso (acima) e redução de volume (abaixo)
Fonte: UNESP, 2006

Figura 27 -Compressor tipo pistão simples (à esquerda) (PARKER, 2007) e unidade 
de compressão a pistão SCHULZ (à direita)

Fonte: UNESP, 2006
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Esse compressor possui as seguintes características:

 – suporta pressões acima de 10 bar;

 – o óleo, que reduz o atrito do pistão, contamina o ar;

 – possui compressão do tipo pulsante;

 – tem custo reduzido.

Existe uma vertente desse compressor que é o do tipo Pistão de duplo efeito, 

onde o cilindro comprime o ar nos dois sentidos, ou seja, na sua elevação e 

descendência, conforme demonstrado na figura 28.

• Compressor de Duplo Pistão - A redução de volume ocorre através do 

movimento alternativo e intercalado de dois pistões (figura 29).

Esse compressor possui as seguintes características:

Figura 28 - Compressor de Pistão de duplo efeito
Fonte: PARKER, 2007

Figura 29 - Compressor tipo duplo pistão (à esquerda) e unidade de compressão a 
pistão WORTHINGTON CREYSSENSAC (à direita)

Fonte: UNESP, 2006
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 – suporta pressões acima de 10 bar;

 – o óleo, que reduz o atrito dos pistões, contamina o ar;

 – possui compressão do tipo pulsante;

 – apresenta custo reduzido.

• Compressor de Pistão com Membrana - A redução de volume ocorre 

através do movimento alternativo de um pistão. Há uma membrana que 

mantém o óleo isolado da câmara de compressão (figura 30).

Esse compressor possui as seguintes características:

 – é isento de contaminação;

 – não atinge alta pressão;

 – fornece compressão pulsante;

 – apresenta baixa vazão;

 – possui maiores aplicações na indústria farmacêutica e alimentícia.

4.2.2 Compressores de deslocamento dinâmico
A compressão do ar ocorre a partir da aceleração de suas moléculas, sendo 

sua energia cinética convertida em pneumática. Os principais compressores 

que pertencem a essa classificação são os de fluxo radial e axial.

• Compressor de Fluxo Radial - O ar é comprimido através de sua ace-

leração, a partir do centro de rotação do rotor em direção à borda do 

centrífugo; sendo admitido a um eixo no mesmo plano do eixo do rotor 

(axialmente), acelerado e expulso radialmente, ou seja, perpendicular ao 

Figura 30 - Compressor tipo pistão com membrana (à esquerda e centro) e unidade 
de compressão de duplo pistão com membrana (à direita)

Fonte: UNESP, 2006
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eixo do rotor (figura 31).

Esses compressores possuem as seguintes características:

 – em geral, possui um estágio;

 – pode alcançar até 300 bar de pressão;

 – tem larga faixa de trabalho (pode operar com várias vazões).

• Compressor de Fluxo Axial - O ar, para ser comprimido, passa por ro-

das girantes e atinge altas velocidades. No último estágio, através de um 

difusor, a energia cinética do fluxo de ar é convertida em pressão.

Figura 31 - Compressor radial (à esquerda) e turbo compressor radial (à direita)
Fonte: ilustrador

Figura 32 - Vista em corte de um compressor axial de múltiplo estágio (à esquerda e 
centro) e compressor de múltiplo estágio SIEMENS (à direita)

Fonte: ilustrador



Rede e-Tec BrasilAula 4 - Preparação, produção e distribuição do ar comprimido em redes ... 47

Esses compressores possuem as seguintes características:

 – podem ter vários estágios em uma carcaça;

 – trabalham em altas velocidades, de 334 a 1667 rotações por segun-

do;

 – as pressões alcançadas são pequenas;

 – tem menor eficiência do que um compressor volumétrico de mesmo 

porte;

 – são aplicados quando se necessita de grandes volumes de ar compri-

mido.

4.3 A secagem do ar comprimido 
Depois de ser comprimido o ar, contendo água na forma de vapor, deve ser 

seco; devido ao fato de poder ser resfriado em tubulações e reservatórios, 

condensando um pouco de sua umidade, que posteriormente terá de ser 

purgada ou drenada do sistema.

No que se refere a água que se acumula na rede pneumática, podemos 

compreender que ela: 

[...] pode ser eliminada através de filtros separadores de água e drenos 

dispostos ao longo da linha. No entanto, um filtro não pode eliminar 

vapor d’água e para isso são necessários secadores.  Disponível em: 

<http://www.ebah.com.br/content/ABAAABAf4AA/pneumat-usp-pdf-

-ifsp-automacao?part=5> Acesso em: 18 out. 2013.

Esta secagem pode ocorrer através de três formas: absorção, adsorção e 

resfriamento. Observe a seguir maiores informações sobre cada um desses 

processos.

4.3.1  Secagem por absorção
Na absorção, o ar comprimido é seco através de uma reação química com 

elementos secadores, geralmente, os cloretos de cálcio e de lítio. 

a água ou vapor d’água entra em contato com esse elemento e com-

bina-se quimicamente com ele. Com o contato, dilui-se e forma uma 

resultante composta do elemento secador e de água, podendo ser 

removido periodicamente do absorvedor. Com o tempo o elemento 

secador é consumido e o secador deve ser reabastecido (duas a qua-

tro vezes por ano)  Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/
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ABAAABAf4AA/pneumat-usp-pdf-ifsp-automacao?part=3> Acesso 

em: 18 out. 2013.

Na figura 33, a seguir, pode-se visualizar um elemento secador que funciona 

através da absorção da umidade do ar.

4.3.2 Secagem por adsorção
A adsorção do ar ocorre através de substâncias, em geral, a sílica-gel, que, 

por vias físicas, adsorvem (admitem uma substância à superfície da outra) o 

vapor d’água do ar e podem ser regeneradas através de ar quente.

Os sistemas de adsorção possuem um sistema de circulação de ar quente e, 

em paralelo, para realizar a limpeza do elemento secador. Devem ser usados 

dois secadores em paralelo, pois enquanto um está sendo limpo o outro 

pode ser usado, conforme se mostra na figura 34.

Figura 33 - Filtro secador operando através da absorção da umidade
Fonte: UNESP, 2006
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4.3.3 Secagem por resfriamento
O ar comprimido, quando resfriado, tem seu ponto de orvalho (limite de 

retenção de água em forma de vapor) alterado, resultando em maior con-

densação a umidade do que normalmente poderia ocorrer.

O sistema de secagem por resfria-

mento se vale deste princípio, pois 

neste sistema, há a redução da tem-

peratura do ar, sendo que sua umi-

dade condensada é retirada através 

de purgadores.

Na figura 35, é ilustrado esse siste-

ma e as linhas de fluxo do ar com-

primido com entrada e saída do ar 

no secador.

Figura 34 - Processo de secagem do ar por adsorção
Fonte: UNESP, 2006

Figura 35 - Secagem do ar via resfriamento
Fonte: PARKER, 2007
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4.4 A armazenagem do ar comprimido
Uma vez comprimido e seco, o ar a ser aplicado em circuito onde haverá au-

tomação pneumática deve ser armazenado, o que lhe confere as seguintes 

vantagens:

• Estabiliza a rede de ar comprimido;

• Elimina as oscilações de pressão do ar;

• Garante reserva de ar comprimido;

• Refrigera o ar (através de sua superfície, em geral, metálica);

• Separa parte da umidade contida no ar por condensação.

A seguir, na figura 36, é mostrado um reservatório de ar comprimido e al-

gumas disposições construtivas para este elemento. Ainda na figura, é de-

monstrado um reservatório completo contendo acessórios utilizados com o 

intuito de se operacionalizar, com exatidão, todas as funções do reservatório.

Figura 36 - Reservatórios de ar comprimido
Fonte: UNESP, 2006
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4.5 A distribuição do ar comprimido em  
 redes pneumáticas
O próximo passo agora é distribuir o ar comprimido em redes que possam 

atender a vários elementos de aplicação pneumática simultaneamente. Para 

isso, é necessário o uso das redes de distribuição do ar, que além de comuni-

carem os pontos de uso do ar comprimido à fonte produtora (compressor), 

ainda funcionam como reservatórios para as variações de demanda locais de 

ar comprimido.

As redes de distribuição classificam-se em redes de circuito aberto, circuito 

fechado e combinadas.

4.5.1 Redes de circuito aberto
Através das redes de circuito aberto o ar comprimido, rejeitado por válvulas 

e atuadores pneumáticos, é descartado diretamente para o meio ambiente, 

sem que haja reaproveitamento posterior. Isso é exemplificado através da 

figura 37. É a rede mais simples de todas e deve ser montada com um declive 

de 1 a 2% na direção do fluxo (para garantir a eliminação da água que se 

condensa).

4.5.2 Redes de circuito fechado
Pelas redes de circuito fechado, o ar comprimido rejeitado por válvulas e 

atuadores pneumáticos é reaproveitado e recircula na rede pneumática. As 

vantagens deste circuito sobre o anterior é a economia de energia necessária 

à compressão de uma nova remessa de ar, que devido a sua reutilização, não 

necessita do mesmo quantitativo de acréscimo de pressão, para alcançar a 

pressão de trabalho do sistema.

Já o revés deste circuito é que, como o ar comprimido é reaproveitado, o 

mesmo satura-se a umidade, óleo e impurezas e, por isso, devem ter, perio-

dicamente, seus índices inspecionados para que se renove o ar. Na figura 38, 

é ilustrado este tipo de rede.

Figura 37 - Rede em circuito aberto
Fonte: UNESP, 2006
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4.5.3 Redes de circuito combinados
Quando são utilizadas as redes de circuito combinados o ar comprimido é en-

caminhado, através de válvulas, que são empregadas para fins de manuten-

ção de trechos danificados, evitando a paralisação de fornecimento quando 

há inspeção e modificação da rede pneumática. Na figura 39., ilustra-se a 

rede combinada, onde se podem verificar seis válvulas de fechamento.

Há ainda a distribuição do ar comprimido em anel fechado, o que auxilia na 

manutenção de uma pressão constante do sistema, além de proporcionar 

uma distribuição mais uniforme do ar comprimido para consumos incons-

tantes. Na figura 40, mostra-se uma rede fechada em anéis.

Figura 38 - Rede em circuito fechado (anel)
Fonte: UNESP, 2006

Figura 39 - Rede de circuito combinado (com válvulas de fechamento)
Fonte: UNESP, 2006

Figura 40 - Rede em anel fechado. 
Fonte: UNESP, 2006
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Resumo 
Nesta aula vimos os elementos responsáveis pela produção, preparação e dis-

tribuição do ar comprimido. Além disso, a forma de propagação da energia 

pneumática para sua posterior utilização. Também conhecemos os principais 

equipamentos responsáveis pela secagem, compressão, armazenamento e 

distribuição do ar comprimido em redes pneumáticas.

Atividades de Aprendizagem
É hora de você testar seus conhecimentos sobre o assunto.

1. Cite os dois grupos de compressores existentes e diga quais são suas prin-

cipais características referentes ao seu mecanismo de compressão do ar. Cite 

também um compressor de ar que forneça compressão do tipo contínua e 

outro que forneça compressão do tipo pulsante.

2. Se você tiver de recomendar para uma empresa um compressor que envie 

pressão a elementos pneumáticos que necessitem de grande precisão de 

movimentos, que tipo você recomendaria? Justifique sua resposta com base 

no exposto no material didático.

3 Relacione:

a) Processo de secagem do ar comprimido que envolve reações químicas 

com o cloreto de cálcio ou de lítio.

b) Processo de secagem do ar comprimido envolvendo fenômenos físicos 

com a sílica-gel.

c) Processo de secagem do ar comprimido através de condensação da umi-

dade do ar.

(     ) Secagem por Calefação (     ) Secagem por Aquecimento

(     ) Secagem por Adsorção  (     ) Secagem por Absorção

(     ) Secagem por Isotropia   (     ) Secagem por Resfriamento 

4. Cite três funções de um reservatório de ar comprimido.
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Bem, você já sabe como ocorre a produção, preparação e distribuição do ar 

comprimido e, também, como identificar os principais equipamentos res-

ponsáveis pela secagem, compressão, armazenamento e distribuição do ar 

comprimido em redes pneumáticas. Considerando o exposto, fica a seguinte 

pergunta: como ocorre a preparação final do ar comprimido antes de ele ser 

utilizado em circuitos de automação pneumática industriais? É o que nos 

propomos a responder na próxima aula. 

Então vamos à próxima aula!

Bons estudos!
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Aula 5. Preparação final do ar comprimido

Objetivo:

• identificar os elementos responsáveis pela preparação do ar 

comprimido antes de ser utilizado em circuitos de automação 

pneumática industriais.

Caro/a estudante, 

Você já caminhou um enorme trecho em busca de conhecimentos na área 

de automação industrial. Esta aula continuará preparando você para o inserir 

no mercado de trabalho.

Leia com atenção o texto a seguir e pare sempre que tiver dúvidas, procuran-

do saná-las antes de prosseguir.

A preparação final do ar comprimido para ser utilizado por atuadores e vál-

vulas na automação pneumática se deve a unidade de conservação do ar, 

que será vista com maiores detalhes a seguir.

5.1 A unidade de conservação do ar   
 comprimido
É composta por um filtro de ar do tipo ciclone separador, uma válvula re-

guladora de pressão com manômetro acoplado e um elemento opcional de 

lubrificação por gotejamento. Esses componentes da unidade conservadora 

serão melhores descritos a seguir.

5.1.1 Filtro de ar
Opera pelo princípio da ciclonagem ou turbilhonamento, que é um método 

para separação granulométrica de partículas por centrifugação, ou seja, via 

ciclones.

A centrifugação é um processo de separação de partículas em que a força 
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centrífuga (gerada pela rotação do filtro) é usada para sedimentar elementos 

sólidos ou líquidos que não se misturam, de diferentes densidades, separan-

do-os, as impurezas são depositadas em filtros e nas paredes do copo de po-

licarbonato que contém o elemento filtrante. Ainda há no corpo um ponto 

de drenagem da umidade que se condensa nesse elemento. Na figura 41, é 

demonstrado este processo de filtração do ar comprimido.

A purga de umidade pode ser automática, há uma membrana, que funciona 

como boia, abrindo o obturador e drenando a umidade excedente, quando 

um determinado nível de água é alcançado.

Figura 41 - Elemento filtrante da unidade de conservação de ar comprimido, com 
dreno manual, seu corte em perspectiva, e vista em corte lateral 

Fonte: PARKER, 2007
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Figura 42 - Dreno automático para elementos filtrantes (vista em corte) 
Fonte: UNESP, 2006

5.1.2 Válvula reguladora de pressão
Tem como finalidade o controle in loco da pressão que irá alimentar válvulas 

e atuadores pneumáticos. Dispõe de válvula de ajuste da pressão, podendo 

reduzi-la, se necessário. A visualização da regulagem da pressão é auxiliada 

por um manômetro acoplado a parede da válvula. No giro da válvula, uma 

mola regula o mecanismo de passagem de ar comprimido, ajustando a pres-

são. O esquema da válvula reguladora de pressão pode ser visualizado a 

seguir, na figura 43.

Figura 43 - Dreno automático para elementos filtrantes (vista em corte) 
Fonte: UNESP, 2006
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5.1.3 Elemento lubrificador
Tem como função lubrificar os elementos pneumáticos que necessitam de 

óleo para tornar os movimentos de seus mecanismos mais suaves e com 

menores níveis de desgaste, aumentando a vida útil de seus componentes.

Este sistema opera pelo princípio de Venturi, sugando o óleo do reservatório 

para a câmara de gotejamento, onde o lubrificante será aspergido ao ar 

comprimido, que será o veículo de transporte do óleo para os demais ele-

mentos do circuito pneumático.

Na figura 44, é mostrado este elemento lubrificador.

Com a evolução dos elementos pneumáticos, passaram a fabricar válvulas 

e cilindros com corpos sintéticos, em materiais plásticos lisos e em alumínio 

de bom acabamento, que não mais necessitam de lubrificação de seus me-

canismos móveis, ou seja, podem funcionar a seco. Portanto, assim como os 

elementos de um circuito pneumático, a unidade de conservação de energia 

evoluiu para um elemento mais compacto, que não tem dispositivo lubrifica-

dor, sendo menor e simplificado.

Na figura 45, ilustra-se a evolução deste componente que constitui a rede 

pneumática.

Figura 44 - Elemento lubrificador da rede pneumática (foto real, vista em corte e 
detalhe da câmara de gotejamento) 

Fonte: UNESP, 2006
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Figura 45 - Unidade de conservação do ar comprimido com e sem elemento lubrifi-
cador 

Fonte: UNESP, 2006

Bons estudos!

Resumo  
Nessa aula vimos que a unidade de conservação do ar comprimido é com-

posta de: um filtro de ar do tipo ciclone separador; uma válvula reguladora 

de pressão com manômetro acoplado; um elemento opcional de lubrificação 

por gotejamento. Observamos, também, que estes são os elementos respon-

sáveis pela preparação do ar comprimido antes de ser utilizado em circuitos 

de automação pneumática.

Atividade de Aprendizagem
É hora de você testar seus conhecimentos sobre o assunto. 

1. Descreva o funcionamento do sistema de preparação do ar comprimido 

da figura 4.1 (da aula 4).

2. Descreva cada um dos elementos da unidade de conservação do ar com-

primido.

Muito bem! Conhecemos os elementos responsáveis pela preparação do ar 

comprimido que, posteriormente, será aplicado  em circuitos de automação 

pneumática. Poderemos, então, conhecer outros elementos constituintes de 

um circuito pneumático, como aqueles responsáveis pelo comando (ações) 

que os circuitos executarão e os que controlam as atividades dos circuitos. 

Esse tema será apresentado na próxima aula. 

Vamos à próxima aula?
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Aula 6. Elementos constituintes de   
       circuitos pneumáticos

Objetivos:

• reconhecer os elementos constituintes dos circuitos pneumáti-

cos aplicados em circuitos de automação industriais, como atua-

dores pneumáticos e válvulas, bem como, seus princípios de fun-

cionamento; e

• identificar como dimensionar os atuadores pneumáticos de 

acordo com os esforços solicitados a estes elementos.

Caro/a estudante, 

Estamos chegando a nossa sexta aula. Como você está se sentindo em rela-

ção ao conteúdo apresentado? Procure resolver todas as questões propostas 

nas avaliações de aprendizagem, pois elas representam um complemento do 

processo de construção de seu conhecimento. Caso você tenha dúvidas em 

relação ao conteúdo procure seu professor tutor. É importante estar motiva-

do e aberto às informações que lhe são oferecidas. 

Os elementos que estudaremos, agora, são os atuadores pneumáticos e as 

válvulas.

Os atuadores pneumáticos são denominados elementos de comando de 

um circuito, pois eles são os mecanismos que comandarão as atividades e os 

trabalhos e serem executados.

Já as válvulas são nomeadas elementos de controle, visto que elas contro-

larão a ação de cilindros pneumáticos tanto em velocidade, tempo de atua-

ção, como também em sentido de movimento dos atuadores.

6.1 Atuadores pneumáticos
Este importante elemento de um circuito pneumático é responsável pela 
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transformação da energia pneumática (de pressão do ar comprimido) em 

trabalho útil, necessário à elevação de pesos, furação de peças, dentre ou-

tros.

Os atuadores classificam-se em lineares, rotativos e de outras aplicabilidades, 

mostradas no esquema a seguir (figura 46):

6.1.1 Atuadores lineares
São os componentes em que o movimento do êmbolo do cilindro atuador 

será linear (linha reta) ou angular.

Os atuadores são representados pelos cilindros pneumáticos. Dependendo 

da natureza dos movimentos, da velocidade, da força e do curso, são atua-

dores para a função requisitada.

Na tabela 6.1, a seguir, são elencados alguns dos principais atuadores pneu-

máticos lineares e sua aplicação industrial. 

Figura 46 - Classificação dos atuadores pneumáticos
Fonte: UNESP, 2006
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Tabela 6.1 Atuadores pneumáticos lineares mais aplicados na indústria.
Nome Forma Construtiva Vistas em Corte Características Simbologia

Cilindro de 
simples ação 

com retorno por 
mola

Possui um ponto 
de pressão e um 

de atuaçãoCilindro de 
simples ação 

com retorno por 
mola vertical

Cilindro de 
simples ação 

com retorno à 
membrana

Possui um ponto 
de pressão e 

vários pontos de 
atuação

Cilindro de 
dupla ação

Possui duas toma-
das de pressão

Cilindro de 
dupla ação 

(amortecimento 
por buchas)

Possui duas to-
madas de pressão 
com amortecimen-
to de início e fim 

de curso

Cilindro de 
dupla ação 

(amortecimento 
regulável)

Possui duas to-
madas de pressão 

com amorteci-
mentos de início 
e final de cursos 

reguláveis

Cilindro de 
dupla ação com 
haste passante

Possui duas to-
madas de pressão 
com hastes que 

atravessam o cor-
po do atuador

Cilindro de 
múltiplas posi-
ções ou duplex 

germinado

Possui quatro 
tomadas de pres-

são que geram 
múltiplos ajustes 

na posição do 
cilindro
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Cilindro Tandem 
ou duplex 
contínuo

Possui dois êm-
bolos unidos por 

uma haste comum. 
A força produzida 
é a somatória das 
forças individuais 
de cada êmbolo

Dupla ação 
sem haste 

(acoplamento 
mecânico)

Obtém movimento 
linear através 

de acoplamento 
mecânico entre o 
carro e o êmbolo, 
que se move pela 

pressão do ar

Dupla ação 
sem haste 

(acoplamento 
magnético)

Obtém movimento 
linear através 

de acoplamento 
magnético entre o 
carro e o êmbolo, 
que se move pela 

pressão do ar

Esse primeiro grupo de cilindros é aplicável com êxito na automação indus-

trial em geral (têxtil, alimentícia, farmacêutica, de embalagens, etc.).

6.1.2 Atuadores rotativos
São os atuadores em que o movimento do êmbolo do cilindro atuador será 

circular, através da conversão da energia pneumática em energia mecânica, 

a partir da aplicação contínua de um momento de torção.

A seguir, na tabela 6.2, são exemplificados alguns dos principais atuadores 

pneumáticos rotativos e o seu uso na indústria.
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Tabela 6.2 Atuadores pneumáticos rotativos mais aplicados na indústria.

Nome Forma Construtiva Vistas em Corte Características Simbologia

Atuador rotativo 
com giro limitado

Executam movi-
mentos rotativos, 

alternado e 
limitado, devido 
a pressão do ar 

nas duas tomadas 
existentes

Atuador rotativo 
com limites de 
giro regulável

Geram movimen-
tos rotativos, 
alternado e 

limitado, devido à 
pressão do ar nas 
duas tomadas de 
ar, com ajuste de 
ângulo de giro

Atuador rotativo 
tipo pinhão e 
cremalheira

A pressão do 
fluido acionará 

o pistão ligado a 
cremalheira, que 

gira o pinhão, 
produzindo movi-

mento rotativo

Motor pneumático 
de palhetas

Consiste num ro-
tor com palhetas, 
que são pressio-
nadas ao estator 
(parte fixa) por 

molas. Possui co-
nexão de entrada 

e saída do ar. 

O segundo grupo de cilindros é aplicável, com êxito, na automação indus-

trial de processos que necessitem de movimentos rotativos, sendo aplicado 

desde a indústria odontológica (broca de dentista) e até em parafusadeiras.

6.1.3 Atuadores diversos
São os atuadores em que o movimento do êmbolo do cilindro atuador ge-

rará movimentos compostos ou lineares, de acordo com as especificidades e 

características de cada modelo construtivo. Dentre eles, os de maior aplica-

bilidade são as garras pneumáticas, os atuadores musculares e os antigiro.
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A seguir, na tabela 6.3., são mostrados os atuadores pneumáticos acima 

mencionados e sua aplicabilidade em processos fabris.

Tabela 6.3 Demais atuadores pneumáticos mais aplicados na indústria.

Nome Forma Construtiva
Vistas em Pers-

pectiva
Características Simbologia

Cilindro de dupla 
ação, com eixo      

antigiro
_

Possui duas 
tomadas de 

pressão com haste 
possuindo for-

mato retangular, 
oval, e oblonga, 
que evitam giro 

do eixo

Garra pneumática 
paralela

Prendem as peças 
através do atrito e 
da pressão gerada 
por duas garras de 
movimento para-
lelo, movidas pelo 

ar comprimido

Garra pneumática 
radial

Prendem as peças 
através do atrito e 
da pressão gerada 
por duas garras de 
movimento radial, 
movidas pelo ar 

comprimido

Garra pneumática 
de três hastes

Prendem as peças 
através do atrito e 
da pressão gerada 
por três garras de 
movimento para-
lelo, movidas pelo 

ar comprimido

Garra pneumática 
angular

Prendem as peças 
através do atrito e 
da pressão gerada 
por duas garras de 
movimento angu-
lar, movidas pelo 
ar comprimido

Músculo Pneu-
mático

Altera a forma do 
êmbolo (flexível), 
contraindo-se ou 
expandindo-se, 

devido a pressão 
do ar nas duas to-
madas do atuador
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6.2 Cálculos aplicáveis aos atuadores   
 pneumáticos
6.2.1 Dimensionamento de cilindros pneumáticos
O dimensionamento dos cilindros refere-se ao cálculo do diâmetro do eixo 

necessário para suportar os esforços solicitantes, a força teórica aplicada ao 

cilindro e o volume de ar necessário na execução dos movimentos.

Na seleção do cilindro pneumático, os seguintes fatores devem ser conside-

rados:

• O curso (distância entre início e término do movimento do cilindro);

• A pressão de trabalho interna do cilindro, que não deverá ser maior que 

80% da pressão da rede pneumática;

• A força a ser aplicada no eixo do cilindro.

No cilindro de simples ação, com retorno por mola, os esforços no êmbolo 

necessários para que todas as resistências mecânicas sejam vencidas e o êm-

bolo possa avançar, executando trabalho, podem ser calculados através das 

expressões de 6.1 a 6.4. Na figura 47, é possível observar a distribuição das 

forças dentro desse elemento.

Vale ressaltar que, como este cilindro possui apenas uma tomada de ar com-

primido, os cálculos resultarão apenas nos esforços de avanço, sendo o re-

torno provido pela mola ao término da alimentação de ar comprimido.

Figura 47 - Distribuição de forças em um cilindro de simples ação
Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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Sendo:

• Ftav – força teórica de avanço do atuador (em kgf);

• Frav – força real de avanço do atuador (em kgf);

• Fa – Força de atrito na interface êmbolo-cilindro (em kgf);

• Fm – força da mola (em kgf);

• p – pressão de trabalho (em kgf/cm2, ou bar);

• Ae – área do êmbolo (em cm2);

• De – diâmetro do êmbolo (em cm);

• π – 3,14.

Os círculos em vermelho, mostrados anteriormente, exaltam as perdas por 

atrito existentes dentro do cilindro e que serão consideradas para efeito de 

cálculo dos esforços resultantes.

A força teórica de avanço do atuador é calculada através da seguinte ex-

pressão:

Ftav = p ∙ Ae      (6.1)

Já a força real de avanço pode ser obtida, aplicando-se a expressão a seguir:

Frav = Ftav – Fa – Fm      (6.2)

A força de atrito é estimada a partir do intervalo descrito na equação abaixo:

de       Fa = 0,03 ∙ Ftav       até     Fa =  0,2 ∙ Ftav     (6.3)

E a área do êmbolo necessária para suportar os esforços de avanço e retorno 

é dada pela equação 6.4.

Ae =  (π ∙ De
2)/4      (6.4)
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Para os cilindros de dupla ação, como há duas tomadas de ar comprimido, 

uma é necessária ao avanço do êmbolo e outra para o retorno do mesmo. 

Por não ter retorno operado por mola, o cálculo sofrerá pequenas alterações 

expostas nas expressões abaixo, enquanto a figura 48 ilustra a distribuição 

dos esforços neste cilindro.

Sendo:

• d – diâmetro da haste do êmbolo (em cm);

• a – área da haste (em cm2);

• Ftret – força teórica de retorno (em kgf);

• Frret – força real de retorno (em kgf).

a = 
2d

4
π ⋅     (6.5)

Ftav = p ∙ Ae     (6.1)

Frav = Ftav – Fa    (6.6)

Ftret = p ∙ (Ae – a)     (6.7)

Frret = Ftret – Fa     (6.8)

Conclui-se, com as fórmulas, que a força de avanço é sempre maior 
do que a força de retorno, pois a área da haste “a” atua como um 
fator diminutivo da intensidade da força de retorno.

Figura 48 - Distribuição de esforços em cilindro de dupla ação
Fonte: Adaptado de UNESP, 2006



Rede e-Tec Brasil 70 Noções de Automação Industrial

6.2.2 Cálculo do consumo de ar no cilindro   
  pneumático
Para calcular o consumo de ar em um cilindro pneumático, é necessário co-

nhecer sua velocidade de atuação, que pode ser obtida a partir das seguintes 

expressões:

V =  10 L
t
⋅      (6.9)

ou

V = 20 ∙ nc ∙ L    (6.10)

Sendo:

• L – curso do cilindro (em cm);

• t – o menor tempo dentre os de avanço ou retorno do cilindro (em s);

• V – velocidade de deslocamento (em cm/s);

• nc – número de ciclos de avanço e retorno do cilindro por segundo;

Com a vazão de ar necessária sendo calculada por:

Q = 1000 ∙ V ∙ Ae ∙ Tc     (6.11)

Sendo:

• Q – consumo de ar (em normal cm3/s – Ncm3/s);

• Tc – taxa de compressão = (1,013 + p) / 1,013.

6.3 Válvulas
As válvulas, classificadas como elementos de controle, comandarão os ci-

lindros pneumáticos no que se refere a velocidade e tempo de atuação, bem 

como, no sentido de movimento dos atuadores.

Na figura 49 é apresentado um esquema com os tipos de válvulas aplicadas 

na automação pneumática de processos industriais.
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6.3.1  Construção dos símbolos das válvulas
A simbologia de uma válvula é específica para cada forma construtiva. Nas 

figuras 50, 51 e 52, são mostradas algumas considerações a serem seguidas 

na construção da simbologia de cada tipo de válvula que será empregada 

em uma rede pneumática. A codificação é de extrema importância na iden-

tificação de válvulas e suas ações, que nortearão as atividades dos circuitos 

que trabalham com o ar comprimido.

Figura 49 - Classificação das válvulas
Fonte: Adaptado de UNESP, 2006

Figura 50 - Simbologia básica de válvulas conforme norma DIN/ISO 1219
Fonte: Adaptado de UNESP, 2006

Figura 51 - Tipos de acionamentos de válvulas mais empregados
Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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6.3.2  Posição de uma válvula
A posição de uma válvula é a quantidade de manobras distintas que pode 

ser executada ou permanecer devido a ação de seu acionamento. A torneira, 

que é uma válvula, tem duas posições: uma que libera a passagem de água e 

outra que a bloqueia. As válvulas são representadas por um retângulo (figura 

52). 

6.3.3  Via de uma válvula
Diz respeito ao número de conexões de trabalho que a válvula possui. Con-

sidera-se como vias a conexão de entrada de pressão (1), as conexões de 

utilização (2 e 4) e as de escape (3 e 5).

Tome, como exemplo, uma válvula direcional 5/2 vias duplamente pilotada, 

mostrada na figura 53.

Sobre a válvula acima, as seguintes considerações sobre cada uma de suas 

conexões devem ser feitas:

• Nº 1 – alimentação, entrada: conexão de suprimento principal de ar;

• Nº 2 – utilização, saída: conexão de aplicação do ar em válvulas de 2/2, 

3/2 e 3/3;

• Nºs 2 e 4 – utilização, saída: conexões de aplicação em válvulas 4/2, 

4/3, 5/2 e 5/3;

• Nº 3 – escape ou exaustão: orifícios de liberação do ar utilizado em 

Figura 52 - Representação de válvulas direcionais
Fonte: Adaptado de UNESP, 2006

Figura 53 - Simbologia normalizada para uma válvula direcional 5/2 vias duplamen-
te pilotada

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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válvulas 3/2, 3/3, 4/2 e 4/3;

• Nºs 3 e 5 - escape ou exaustão: orifício de liberação do ar utilizado em 

válvulas 5/2 e 5/3;

• Orifício número 1 corresponde ao suprimento principal; 2 e 4 são 
aplicações; 3 e 5 escapes.

• Orifícios de pilotagem são identificados da seguinte forma: 10, 12 

e 14. Essas referências baseiam-se na identificação do orifício de alimen-

tação 1.

• Nº 10: indica um orifício de pilotagem que, ao ser influenciado, isola, 

bloqueia o orifício de alimentação;

• Nº 12: liga a alimentação 1 com o orifício de utilização 2, quando ocorrer 

o comando;

• Nº 14: comunica a alimentação 1 com o orifício de utilização 4, quando 

ocorrer a pilotagem.

6.3.4 Acionamentos ou comandos de uma válvula
As válvulas necessitam de mecanismos (acionamentos ou comandos) exter-

nos ou internos que desloquem suas partes internas de uma posição para 

outra, alterando o sentido do fluxo, efetuando os bloqueios e liberando os 

escapes de ar comprimido.

Os acionamentos podem ser de comando direto ou indireto. Para ser de co-

mando direto, o acionamento da válvula deverá ser feito por um mecanismo 

(botão, rolete, pino, alavanca, pedal, gatilho, solenóide, etc.). Já para ser 

indireto, este acionamento necessita de um sistema intermediário para movi-

mentação dos mecanismos internos da válvula, o que pode ser feito através 

do próprio ar comprimido (denominado pilotagem).

6.3.5 Válvulas direcionais
São aquelas cujos objetivos são alimentar e orientar o fluxo de ar comprimi-

do para os atuadores pneumáticos a ela associados.

Na tabela 6.4, são apresentados os principais tipos de válvulas direcionais 

empregados em circuitos pneumáticos.
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A representação NA (Normal Aberta) e NF (Normal Fechada) indicam o es-

tado inicial em que a válvula se encontra antes da movimentação de seu 

mecanismo interno. Logo, uma válvula NA permitirá, em seu estado inicial, 

a passagem de ar comprimido pelo seu corpo interno e uma válvula NF, nas 

mesmas condições, bloqueará a passagem desse ar.

Vale ressaltar que a posição inicial (quadrado) de uma válvula, sem que ela se 

encontre pré-acionada por mecanismo de qualquer natureza, é a da esquer-

da (vista da válvula) e direita (vista do observador).

Tabela 6.4 Válvulas direcionais de grande aplicabilidade na automação 
pneumática industrial.

Nome Forma Construtiva Vistas em Corte Simbologia

2/2 Vias NF Acionamen-
to por Came Retorno 

por Mola

3/2 Vias NA Acionamen-
to por Rolete Retorno 

por Mola

3/2 Vias NF Acionamen-
to por Came Retorno 

por Mola

3/2 Vias NF Acionamen-
to por Came Retorno 

por Mola

3/2 Vias NF Acionamen-
to por Simples Piloto
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3/2 Vias NF Acionamen-
to por Botão Retorno 

por Mola

3/2 Vias NF Acionamen-
to por Rolete Servopi-

lotada

4/2 Vias Acionamento 
por Duplo Piloto

5/2 Vias Acionamento 
por Duplo Piloto

6.3.6 Válvulas de bloqueio
São válvulas cuja função consiste em reter o fluxo de ar comprimido para os 

demais componentes de uma rede pneumática.

Suas aplicações principais estão relacionadas ao aumento da segurança em 

redes pneumáticas, porque podem elevar o número de operações necessá-

rias para a execução de operações automáticas ou simples operações com 

cilindros pneumáticos. Na tabela 6.5., são mostradas as principais válvulas de 

bloqueio aplicadas em redes a ar comprimido.
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Tabela 6.5 Válvulas de bloqueio utilizadas na automação pneumática indus-
trial.

Nome Forma Construtiva Vistas em Corte Simbologia

Válvula de retenção

Válvula alternadora 
(OU)

Válvula de simulta-
neidade ou de duas 

pressões (E)

6.3.7 Válvulas de pressão, fluxo e combinadas
As válvulas de pressão, como seu próprio nome menciona, regulam a pres-

são do ar comprimido a ser alimentado em atuadores. Já as válvulas de fluxo 

regulam a vazão de ar comprimido. E as válvulas combinadas ajustam ambos 

os parâmetros anteriormente mencionados.

Resumo
Na sexta aula, você conheceu os elementos constituintes dos circuitos pneu-

máticos aplicados em circuitos de automação  industriais: atuadores pneu-

máticos e válvulas. Observou, também, os princípios de funcionamento dos 

atuadores e das válvulas. Verificou, por fim, como é feito o dimensionamen-

to dos atuadores pneumáticos de acordo com os esforços solicitados a estes 

elementos. 

Atividades de Aprendizagem
1. Defina atuador pneumático.

2. Classifique os atuadores quanto ao seu tipo de movimento.
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3. Descreva as características principais dos movimentos dos atuadores 

pneumáticos.

4. Cite os tipos de válvulas existentes. Defina ainda o que é via e posição de 

uma válvula.

5. Um atuador pneumático de simples ação necessita elevar um lote de três 

garrafas de vinho, no total de 3 kgf de peso. Pergunta-se: o mesmo con-

seguirá executar tal operação, ou seja, sua força real de avanço (Frav) será 

maior ou menor do que o peso da garrafa?

Dados: p = pressão de trabalho = 2 bar  

De (diâmetro do êmbolo) = 2 cm

π ≈ 3 (aproximadamente) 

Fa (força de atrito) = 0,03 x Ftav (kgf)

Fm (força da mola) = 0,92 kgf

6. Calcule a força real de avanço e a força real de retorno para um cilindro 

de dupla ação, cujas características são descritas a seguir:

d = diâmetro da haste do êmbolo = 1 cm

π ≈ 3 (aproximadamente)

p = pressão de trabalho = 6 bar

De (diâmetro do êmbolo) = 4 cm

Fa (força de atrito) = 0,03 x Ftav (kgf)

Estamos quase chegando ao final de nossa disciplina. Falta apenas uma aula. 

Nela você irá conhecer alguns circuitos pneumáticos, além de suas aplica-

ções. Você será capaz, ainda, de montar circuitos pneumáticos através de 

simulações feitas em laboratório e representá-los de diversas formas desde 

diagramas até em forma de tabela. Vamos então a esse novo conteúdo?

Bons estudos!
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Aula 7. Circuitos pneumáticos - montagem  
  e simulações

Objetivos:

• reconhecer circuitos pneumáticos e redes pneumáticas; 

• aplicar no cotidiano os circuitos e redes pneumáticas;

• ser capaz de montar e promover o funcionamento de circuitos 

pneumáticos através de simulações feitas em laboratório; e

• representar os circuitos pneumáticos através de tabelas algébri-

cas e gráficas.

Chegamos, enfim, a nossa última aula. Falta pouco para o fim desta discipli-

na. Agora, veremos que os circuitos pneumáticos são os meios pelos quais 

o ar comprimido executará o seu trabalho. Para tanto, percorre tubulações, 

geralmente em aço, partindo do compressor, passando por todos os demais 

acessórios necessários à preparação desse ar, até chegar aos atuadores que, 

efetivamente, utilizarão a energia pneumática para produzir trabalho. Pron-

tos para esta etapa final de nosso estudo? Vamos ao trabalho!

Em muitos casos o operador, para conhecer o funcionamento de um circuito 

pneumático, deve analisar o desenho representativo desta rede, que é uma 

forma mais sintética e de mais rápido entendimento das atividades desem-

penhadas nos circuitos.

Nos itens que aparecerão, ao longo da aula, serão descritos como se deve 

proceder a análise dos comandos sequenciais, a leitura e a interpretação dos 

movimentos existentes em circuitos pneumáticos.

7.1 Comandos sequenciais em uma   
 rede pneumática
Em uma rede pneumática, deve-se conhecer a sequência operacional de 

todos os atuadores e válvulas, para que haja condições de se interpretar as 
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atividades do circuito e, com base nesse encadeamento, ser capacitado a 

promover alterações e correções à rede.

Os modos de se representar os movimentos em uma rede pneumática são os 

seguintes: cronológico, em forma de tabela, algébrico e gráfico. 

Analisando a figura 54, as seguintes representações podem ser feitas:

• Representação cronológica: É uma descrição literal, passo-a-passo, do 

que ocorre no circuito pneumático. Para o exemplo da figura 7-1, a re-

presentação seria:

“a haste do atuador 1A avança e eleva a caixa”;

“a haste do atuador 2A avança e empurra a caixa para a esteira superior”;

“a haste do atuador 1A retorna à sua posição inicial”;

“a haste do atuador 2A retorna à sua posição inicial”.

• Representação em forma de tabela: É a apresentação das atividades 

de um circuito no formato de uma tabela. Para o exemplo da figura 7.1, 

a representação seria:

          
          

Figura 54 - Exemplo de comando sequencial de dois cilindros pneumáticos
Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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Tabela 7.1 Representação em forma de tabela de comando sequencial.
Passo de Trabalho Movimento do cilindro “1A" Movimento do cilindro “2A"

1 Avança Parado recuado

2 Parado avançado Avança

3 Recua Parado avançado

4 Parado recuado Recua

• Representação em forma algébrica: É a apresentação das atividades 

de um circuito através de letras e sinais algébricos.

Para o exemplo da figura 54, a representação seria com a seguinte identifi-

cação dos componentes:

Atuadores: número sequencial + letra A − (1A..., 2A...)

Bombas e compressores: número sequencial + letra P − (1P..., 2P...)

Válvulas: número do atuador + letra V + número sequencial − (1V1..., 
2V1...)

Botões: letra S + número sequencial − (S1..., S2..., S3...)

Fins de curso: número do atuador + letra S ou B + 1 p/ recuado e 2 p/ 
avançado

(1S1..., 1S2..., 1B1..., 1B2...)

Nota: S → com contato físico −  B→ sem contato físico

Solenóide: número do atuador + letra Y + 1 p/ avanço e 2 p/ retorno 
(1Y1..., 1Y2...)

Outros: número do atuador + letra Z + número sequencial
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• Representação em forma gráfica: É a apresentação das atividades de 

um circuito através de linhas e diagramas, também conhecido como Dia-
grama de Movimentos ou Diagrama Trajeto-Passo. Para o exemplo 

da figura 55, a representação seria:

Com a seguinte notação a ser considerada

7.2 Exemplos de circuitos pneumáticos
A seguir são apresentados 10 circuitos pneumáticos, com a explicação das 

atividades desenvolvidas em cada um dos deles.

7.2.1 Circuito 01: acionamento direto de cilindro  
  de simples ação
Acessórios necessários:

• 01 cilindro de simples ação com retorno por mola;

• 02 mangueiras flexíveis;

• 01 válvula 3/2 vias NF com acionamento por botão e retorno por mola 

(botoeira).

• 

Figura 55 
Fonte: Adaptado de UNESP, 2006

Figura 56 
Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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O Circuito 01 consiste de um acionamento direto de um cilindro de simples 

ação. Nesse circuito, o ar comprimido, que sai do compressor percorre a 

linha mais escura, passando pela unidade de conservação do ar e chegando 

a válvula 3/2 vias, normal fechada (NF).

Nas condições iniciais, o ar encontra um bloqueio na conexão 1 de pressão 

(posição fechada da válvula) e o atuador permanece recuado. Já quando se 

aperta o botão da válvula, permite a passagem de ar comprimido, pela cone-

xão 2 (de utilização), acionando o cilindro, que avança até o final de curso.

Quando o botão da válvula é solto, a mola retorna o mecanismo da válvula 

para a posição inicial. Com isso, a válvula é fechada e o ar presente na câma-

ra do cilindro retorna devido a ação da mola, saindo pela conexão 3 (escape 

da válvula) sendo descartado, voltando o cilindro à sua posição inicial.

7.2.2 Circuito 02: acionamento em série de   
  cilindro de simples ação
Acessórios necessários:

• 01 cilindro de simples ação com retorno por mola;

• 03 mangueiras flexíveis;

• 02 válvulas 3/2 vias NF com acionamento por botão e retorno por mola 

(botoeira).

Figura 57 - Circuito 1: Esquema do circuito pneumático (esquerda-repouso e direita-
-acionado) 

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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O Circuito 02 consiste de um acionamento, em série, de um cilindro de 

simples ação. Nele o ar comprimido, que sai do compressor, percorre a linha 

mais escura, passando pela unidade de conservação do ar e chegando à 

válvula 3/2 vias, normal fechada (NF) inferior.

Nas condições iniciais, o ar encontra um bloqueio na conexão 1 de pressão 

(posição fechada da válvula inferior) e o atuador permanece recuado. Já, 

quando se aperta o botão da válvula inferior, ela permite a passagem de ar 

comprimido, pela conexão 2 (de utilização) até a válvula 3/2 via NF superior. 

Para passar por esta válvula, deve-se também apertar o botão da mesma 

(simultaneamente ao da válvula inferior), acionando o cilindro, que avança 

até o final de curso.

Quando os botões das válvulas superior ou inferior são soltos, a mola retorna 

o mecanismo das válvulas para a posição inicial, fechando aquelas desacio-

nadas. Dessa forma, o ar presente na câmara do cilindro retorna, devido à 

ação da mola, e sai pela conexão 3 (escape das válvulas) sendo descartado, 

voltando o cilindro à sua posição inicial.

7.2.3 Circuito 03: acionamento alternado de   
  cilindro de simples ação (ou)
Acessórios necessários:

• 01 cilindro de simples ação com retorno por mola;

Figura 58 - Circuito 2: Esquema do circuito pneumático (esquerda-repouso e direita-
-acionado) 

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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• 05 mangueiras flexíveis;

• 02 válvulas 3/2 vias NF com acionamento por botão e retorno por mola 

(botoeira);

• 01 válvula alternadora (“ou”).

O Circuito 03 consiste no acionamento alternado de um cilindro de simples 

ação através da válvula alternadora “OU”. Neste circuito, o ar comprimido 

que sai do compressor percorre a linha mais escura, passando pela unidade 

de conservação do ar e chegando às válvulas 3/2 vias, normais fechadas (NF) 

da esquerda e da direita.

Nas condições iniciais, o ar encontra um bloqueio na conexão 1 de pressão 

(posição fechada das válvulas 3/2 vias) e o atuador permanece recuado. Já, 

quando se aperta o botão da válvula 2/3 vias da esquerda ou da direita, a 

Figura 59 - Circuito 3: Esquema do circuito pneumático (esquerda acima-repouso e 
outros-acionado) 

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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mesma permite a passagem de ar comprimido, pela conexão 2 (de utili-

zação) até a válvula “OU”, que permitirá a passagem para o cilindro, que 

avança até o final de curso.

Quando os botões das válvulas da esquerda e da direita são soltos, a mola 

retorna o mecanismo das válvulas para a posição inicial, fechando-as. O ar 

presente na câmara do cilindro retorna devido à ação da mola, saindo pela 

conexão 3 (escape das válvulas), sendo descartado, voltando o cilindro à sua 

posição inicial.

Vale ressaltar que o cilindro avançará quando houver o acionamento do bo-

tão da válvula 3/2 vias da esquerda ou da direita ou das duas simultanea-

mente.

7.2.4 Circuito 04: acionamento simultâneo de ci-
lindro de simples ação (“e”)
Acessórios necessários:

• 01 cilindro de simples ação com retorno por mola;

• 05 mangueiras flexíveis;

• 02 válvulas 3/2 vias NF com acionamento por botão e retorno por mola 

(botoeira);

• 01 válvula de duas pressões (“e”). 
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O Circuito 04 consiste no simultâneo de um cilindro de simples ação atra-

vés da válvula de duas pressões “E”. Nesse circuito, o ar comprimido que 

sai do compressor percorre a linha mais escura, passando pela unidade de 

conservação do ar e chegando às válvulas 3/2 vias, normais fechadas (NF) da 

esquerda e da direita.

Nas condições iniciais, o ar encontra um bloqueio na conexão 1 de pressão 

(posição fechada das válvulas 3/2 vias) e o atuador permanece recuado. Já, 

quando se aperta o botão da válvula 2/3 vias da esquerda e o da direita, a 

mesma permite a passagem de ar comprimido pela conexão 2 (de utiliza-

ção), até a válvula “E”, que permitirá a passagem para o cilindro para avan-

çar até o final de curso.

Quando os botões das válvulas da esquerda ou da direita são soltos, a mola 

retorna o mecanismo das válvulas para a posição inicial, fechando-as. Dessa 

Figura 60 - Circuito 4: esquema do circuito pneumático (esquerda acima-repouso e 
outros-acionado) 

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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forma, o ar presente na câmara do cilindro retorna devido à ação da mola, 

saindo pela conexão 3 (escape das válvulas) sendo descartado, voltando o 

cilindro à sua posição inicial.

Vale ressaltar que no circuito de acionamento simultâneo de cilindro 
de simples ação, o cilindro avançará quando houver o acionamento 
do botão da válvula 3/2 vias da esquerda e da direita ao mesmo tem-
po, somente.

7.2.5 Circuito 05: acionamento direto de cilindro  
   de dupla ação (alternativa 1)
Acessórios necessários:

• 01 cilindro de dupla ação;

• 04 mangueiras flexíveis;

• 02 válvulas 3/2 vias NF acionamento por botão e retorno por mola (bo-

toeira).

Figura 61 - Circuito 5: Esquema do circuito pneumático (esquerda acima-repouso e 
outros-acionado) 

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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O Circuito 05 consiste de um acionamento direto de um cilindro de dupla 

ação. Nesse circuito, o ar comprimido que sai do compressor, percorre a 

linha mais escura, passando pela unidade de conservação do ar e chegando 

às válvulas 3/2 vias, normais fechadas (NF) da esquerda e da direita.

Nas condições iniciais, o ar encontra um bloqueio na conexão 1 de pressão 

(posição fechada das válvulas) e o atuador permanece recuado. Já, quando 

se aperta o botão da válvula da esquerda, ela permite a passagem de ar 

comprimido pela conexão 2 (de utilização), acionando o cilindro que avança 

até o final de curso.

Quando o botão da válvula é solto o cilindro permanece no fim de curso, 

pois o mesmo não possui mola para o retorno do êmbolo. Para retorná-lo, 

deve-se apertar o botão da válvula 3/2 vias NF da direita, fazendo com que 

o cilindro retorne ao início de curso e o ar comprimido saia pela conexão 3 

(escape da válvula da esquerda). Com isso, o ar é descartado, voltando o 

cilindro à sua posição inicial.

Se os dois botões das válvulas forem apertados simultaneamente, o cilindro 

sempre avançará para o fim de curso. Isso ocorre devido a força ser maior 

no sentido de avanço do êmbolo, pois a área de atuação também é superior 

e não conta com o acréscimo da haste que suporta o êmbolo, presente na 

câmara onde é injetado ar comprimido no retorno.

7.2.6 Circuito 06: acionamento direto de cilindro  
  de dupla ação (alternativa 2)
Acessórios necessários:

• 01 cilindro de dupla ação;

• 03 mangueiras flexíveis;

• 01 válvula 5/2 vias e acionamento por botão trava.
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O Circuito 06 consiste de um acionamento direto de um cilindro de dupla 

ação com outro tipo de válvula, possibilitando que, apenas, ela comande o 

avanço e o retorno do cilindro de dupla ação.

Aqui, o ar comprimido que sai do compressor percorre a linha mais escura, 

passando pela unidade de conservação do ar e chegando às válvulas 5/2 

vias, com acionamento por botão trava e retorno por mola.

Nas condições iniciais, o ar tem livre passagem pela conexão 2 (de utiliza-

ção), certificando-se de que o cilindro encontrar-se-á no início de curso. Já, 

quando se gira o botão trava da válvula 5/2 vias para a direita, ela permite 

a passagem de ar comprimido pela conexão 4 (de utilização), acionando o 

cilindro que avança até o final do curso. Assim, o ar que estava contido na 

câmara da direita do cilindro é descartado através da conexão 3 (de escape) 

da válvula.

Quando o botão da válvula é girado para a esquerda, o cilindro retorna 

para o início de curso, pois o ar comprimido passou a ser alimentado pela 

conexão 2 e o volume de ar contido na câmara da esquerda foi descartado 

através do escape 5, retornando o cilindro à sua posição inicial.

Agora que o funcionamento dos circuitos 01 a 06 foram devidamente expli-

cados, você deverá explicar o funcionamento dos circuitos a seguir.

Figura 62 - Circuito 6: Esquema do circuito pneumático (esquerda-repouso e direita-
-acionado) 

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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7.2.7 Circuito 07: acionamento indireto de   
  cilindro de dupla ação
Acessórios necessários:

• 01 cilindro de dupla ação;

• 07 mangueiras flexíveis;

• 02 válvulas 3/2 vias NF acionamento por botão e retorno por mola;

• 01 válvula 5/2 vias duplamente pilotada.

7.2.8 Circuito 08: acionamento automático de  
 cilindro de dupla ação, looping (repetitivo)
Acessórios necessários:

• 01 cilindro de dupla ação;

• 08 mangueiras flexíveis;

• 01 válvula 3/2 vias NF acionamento por botão e retorno por mola;

• 01 válvula 5/2 vias duplamente pilotada;

• 02 válvulas 3/2 vias NF acionamento por rolete e retorno por mola.

Figura 63 - Circuito 7: Esquema do circuito pneumático (esquerda-repouso e direita-
-acionado) 

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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7.2.9 Circuito 09: acionamento em sequência  
  de 02 cilindros
Acessórios necessários:

• 01 cilindro de dupla ação;

• 01 cilindro de simples ação com retorno por mola;

• 05 mangueiras flexíveis;

• 01 válvula 3/2 vias NF acionamento por rolete e retorno por mola;

• 01 válvula 5/2 vias e acionamento por botão trava.

Figura 64 - Circuito 8: Esquema do circuito pneumático (esquerda-repouso e direita-
-acionado) 

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006

Figura 65 - Circuito 9: Esquema do circuito pneumático (esquerda-repouso e direita-
-acionado) 

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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7.2.10 Circuito 10: acionamento em sequencia  
    de 03 cilindros
Acessórios necessários:

• 01 cilindro de dupla ação;

• 02 cilindros de simples ação com retorno por mola;

• 08 mangueiras flexíveis;

• 01 válvula 3/2 vias NF acionamento por botão e retorno por mola;

• 01 válvula 5/2 vias duplamente pilotada;

• 02 válvulas 3/2 vias NF acionamento por rolete e retorno por mola.

Figura 66 - Circuito 10: Esquema do circuito pneumático (esquerda-repouso e 
direita-acionado) 

Fonte: Adaptado de UNESP, 2006
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Confeccionado por uma empresa que tem elevado conhecimento no ramo 

da pneumática e automação industrial, (FESTO), oferece-nos o download de 

programas demonstrativos, como o FLUIDSIM 4, disponível na língua espa-

nhola, inglesa, dentre outras. Esse programa de computador pode simular, 

com perfeição, o funcionamento de diversos circuitos pneumáticos com apli-

cação industrial, podendo ser operado por você, caro aluno, com a devida 

pesquisa de cada função do programa.

Veja os detalhes do livro, retirados do site 

http://www.submarino.com.br/produ-
to/206058/automacao-pneumatica:

Editora: Érica
Autor: ARIVELTO BUSTAMANTE FIALHO
Origem: Nacional
Ano: 2003
Edição: 1
Número de páginas: 324

Destinado ao profissional de indústria, acadêmicos de engenharia me-

cânica e automação, bem como a professores que desejam buscar ele-

mentos diversificados para somar ao seu conteúdo programático, in-

dicamos o livro: “Automação Pneumática”. O livro apresenta de uma 

forma clara, organizada e bastante didática uma sequência de passos 

necessários ao projeto e dimensionamento de circuitos pneumáticos 

No site <http://www.festo-
didactic.com/int-en/services/
software/software-licences/

fluidsim-4-pneumatics.htm?fbid
=aW50LmVuLjU1Ny4xNy4zMi44

MjUuNjMxOA>
você encontrará diversos 

catálogos de produtos 
comumente utilizados na 

automação pneumática 
industrial.  Inclusive  da bancada 

de testes de pneumática a ser 
utilizada no decorrer do curso 

por você.

Figura 67 
Fonte: http://www.festo-didactic.com/int-en/services/software/software-licences/fluidsim-4-pneumatics.htm?fbid=aW50L

mVuLjU1Ny4xNy4zMi44MjUuNjMxOA
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para aplicações do nível básico ao intermediário. A obra contém uma 

grande variedade de conceitos, figuras, exemplos de aplicações, equa-

cionamentos e informações. Ensina a dimensionar redes pneumáticas, 

atuadores lineares e rotativos, eletropneumática, que é a pneumáti-

ca associada a eletricidade e ao magnetismo, as funções lógicas em 

pneumática, noções de aplicação de controladores lógicos programá-

veis (CLP’s), além de noções de projeto de comandos combinatórios 

e sequenciais. Possui também apêndices com excelente material de 

apoio e respostas dos diversos exercícios encontrados nos capítulos. 

Resumo
Nesta aula vimos que os circuitos pneumáticos são os meios pelos quais o ar 

comprimido executa o seu trabalho. O ar comprimido parte do compressor, 

percorre tubulações, geralmente em aço, passa por todos os demais aces-

sórios necessários à sua preparação, até chegar aos atuadores que, efetiva-

mente, utilizam a energia pneumática para produzir trabalho. Observamos 

vários exemplos de esquemas de circuitos pneumáticos com as devidas ex-

plicações das atividades desenvolvidas em cada um deles. 

Atividade de Aprendizagem
1. Represente os circuitos dos itens 7.2.7. a 7.2.10. na forma de tabela, al-

gébrica e gráfica.

Esta foi nossa última aula. Parabéns por ter conseguido chegar até aqui. 

Espero que você, caro estudante, tenha conseguido acompanhar todas as in-

formações que lhe foram disponibilizadas, faça todas as atividades de apren-

dizagem e procure seu professor tutor caso tenha alguma dúvida. 
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Palavras Finais 

Chegamos ao final de nossa disciplina. Lembre-se de que o conhecimento é 

construído com o acúmulo contínuo de informações. Não encare o encerra-

mento desta matéria como um ponto final no assunto que estudamos, mas 

como o início de uma nova etapa de busca por mais informações. Prossiga 

seus estudos, mantendo acesa a curiosidade e formulando sempre novas 

indagações, pois esta atitude o predispõe para novas aprendizagens. 

Boa sorte! 
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Guia de Soluções

Aula 1

5. Para produzir energia mecânica, a pneumática utiliza quais fluidos:

a) oxigênio;

b) vapor d’água;

c) nitrogênio;

d) todas as respostas acima;

e) nenhuma das respostas acima;

Resposta: Item (d)

Aula 2

3. São características do ar comprimido de uma rede pneumática

I- É incompressível

II- É inodoro

III- É incolor

(a) As alternativas I e II estão corretas.

(b) As alternativas II e III estão corretas.

(c) A alternativa I está correta, somente.

(d) A alternativa II está correta, somente.

Resposta: item (b)
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