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Existem situações em que somente a energia hidráulica 

e pneumática oferecem uma solução mais eficiente e 

de baixo custo.

Porque utilizar Acionamentos 

Pneumáticos e Hidráulicos?

Em algumas aplicações não é permitido a ocorrência de 

faíscas elétricas (pintura de automóvel, mina de carvão, 

fábrica de armamentos, etc.).
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São acionamentos que utilizam o fluido 

gasoso sob pressão

O que são Acionamentos 

Pneumáticos?

São acionamentos que utilizam o fluido 

líquido sob pressão

O que são Acionamentos 

Hidráulicos?
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São utilizados quando estão envolvidas cargas da 

ordem de até uma tonelada onde se deseja 

movimentos de duas posições (início e fim) 

limitadas por batentes mecânicos, como em 

máquinas de fixação ou transporte de peças, 

ou quando se deseja altas rotações (milhares de 

r.p.m.), como no caso de fresadoras pneumáticas, 

broca de dentista, etc.

Quando utilizar Acionamentos 

Pneumáticos?
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São utilizados quando cargas da ordem de até 

centenas de toneladas estão envolvidas, como 

por exemplo em tratores, guindastes, 

ou quando se deseja uma alta precisão de 

posicionamento, como em máquinas de usinagem 

de precisão, micromanipuladores, etc., que em 

geral não podem ser obtidos com motores e 

sistemas elétricos.

Quando utilizar Acionamentos 

Hidráulicos?
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Provém da raiz grega “pneuma”, que significa

fôlego, vento.

Pneumática

Ar comprimido: ar atmosférico compactado por

meios mecânicos, confinado em um reservatório, a

uma determinada pressão.

Na pratica, pneumática é uma técnica em que o ar

comprimido é empregado como principal elemento

de trabalho.

Pneumática é conceituada como a matéria que

trata dos movimentos e fenômenos dos gases.
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QUANTIDADE: O ar existe em quantidades ilimitadas.

Vantagens do Ar Comprimido

TRANSPORTE: O ar comprimido é transportado por

meio de tubulações. Não existe a necessidade de linhas

de retorno como nos sistemas hidráulicos.
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ARMAZENAGEM: O ar pode ser comprimido e

armazenado em um reservatório sem a necessidade do

compressor trabalhar continuamente. O compressor

somente irá operar quando a pressão no reservatório

cair a um determinado valor mínimo ajustado em um

pressostato. No caso da hidráulica, há a necessidade

do contínuo trabalho da bomba.

Vantagens do Ar Comprimido
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Vantagens do Ar Comprimido
SEGURANÇA: O ar comprimido não apresenta perigos

de explosão ou incêndio. A pressão do ar comprimido

utilizado na pneumática é relativamente baixa (6 a 12

bar) comparada a hidráulica (350 bar).
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LIMPEZA: Como o fluido de utilização é o ar

comprimido, não há risco de poluição ambiental, mesmo

com eventuais vazamentos. Este fato torna a

pneumática a opção mais eficiente para as indústrias

alimentícias e farmacêuticas.

Vantagens do Ar Comprimido

TEMPERATURA: O ar é “insensível” às variações de

temperatura. Já o óleo tem sua viscosidade afetada

pela temperatura.
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Vantagens do Ar Comprimido

CONSTRUÇÃO: O custo construtivo é relativamente

menor comparado aos sistemas hidráulicos. Isso se

deve ao fato das pressões serem mais baixas

possibilitando que os elementos sejam menos robustos

e mais leves.



www.iesa.com.br12

VELOCIDADE: O ar comprimido permite alta

velocidade de deslocamento, entre 1 e 2m/s. Pode

chegar a 10m/s em cilindros especiais e 500.000 rpm

em turbinas pneumáticas.

Vantagens do Ar Comprimido

REGULAGEM: As velocidades e forças são reguláveis

conforme a necessidade da aplicação.

SEGURANÇA CONTRA SOBRECARGA: Os

elementos pneumáticos podem ser submetidos a plena

carga até pararem, sem sofrer danos.
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PREPARAÇÃO: para que se tenha um ar de boa

qualidade, isto é, isento de impurezas e umidade, é

necessário uma boa preparação do ar. Isso é possível

através da utilização de filtros e purgadores.

Desvantagens do Ar Comprimido
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COMPRESSIBILIDADE: Esta é uma característica de

todos os gases, o que impossibilita a utilização da

pneumática com velocidades precisas, constantes e

uniformes. Além disso, é impróprio para obter paradas

intermediárias.

Desvantagens do Ar Comprimido

CUSTOS: Os custos de produção (compressão),

armazenamento, distribuição e manutenção podem ser

considerados significativos. Entretanto o custo da

energia é em parte compensado pelos elementos de

preços vantajosos e da rentabilidade do equipamento.
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FORÇA: Os elementos pneumáticos são normalmente

projetados para uma pressão relativamente baixa.

Portanto, as forças envolvidas são pequenas se

comparadas a outros sistemas.

ESCAPE DE AR: Sempre que o ar é expulso de um

atuador provoca um ruído relativamente alto. Este

problema pode ser atenuado através do uso de

silenciadores.

Desvantagens do Ar Comprimido
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COMPRESSIBILIDADE: É a propriedade que o gás tem

de permitir a redução do seu volume sob a ação de uma

força exterior.

Propriedades Físicas Ar
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ELASTICIDADE: É a propriedade que permite ao gás

retornar ao seu volume primitivo, uma vez cessado a

força exterior que o havia comprimido.

Propriedades Físicas Ar
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EXPANSIBILIDADE: É a propriedade que o gás tem de

ocupar sempre o espaço ou volume total dos

recipientes.

Propriedades Físicas Ar
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DIFUSIBILIDADE: Propriedade do ar que lhe permite

misturar-se homogeneamente com qualquer meio

gasoso que não esteja saturado.

Propriedades Físicas Ar
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Em pneumática, força e pressão são grandezas muito

importantes.

Força e Pressão

Força: é um agente capaz de deformar (efeito estático)

ou acelerar (efeito dinâmico) um corpo.

Pressão: é o quociente da divisão da intensidade de

uma força pela área onde ela atua.

A

F
P 
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Tipos de Pressão:

Força e Pressão

Pressão atmosférica: É a pressão exercida pelos

gases da atmosfera terrestre.

Pressão relativa: É a pressão medida em relação à

pressão atmosférica existente no local, podendo ser

positiva ou negativa.

Pressão absoluta: É a pressão positiva a partir do

vácuo perfeito. Soma da pressão relativa e pressão

atmosférica.
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Pressão

Tipos de pressão

ou Pressão Relativa
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Unidades de Pressão
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Lei dos Gases Ideais
A variação do volume, pressão e temperatura de um

gás pode ser relacionada através da equação da Lei

dos Gases Ideais:

Lei Física dos Gases
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Observações:

- A temperatura deve ser estar expressa em Kelvin quando

utilizada na formula da Lei dos Gases Ideais (K=C+273,15).

- A pressão é absoluta.
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Exemplo:
Um recipiente possui volume de 1m3 e contém

armazenado em seu interior ar comprimido a uma

pressão de 12bar e temperatura de 26oC. Qual o

volume de ar comprimido armazenado em seu interior a

uma temperatura de 20oC e uma pressão de 1atm?

Lei Física dos Gases

Temperatura = 20oC = 293,15K

Pressão = 1atm = 1,01325bar
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Lei Física dos Gases
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Lei Física dos Gases

Resolução:
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Lei de Boyle e Mariotte
(Transformação isotérmica => T cte)

Considerando-se a temperatura constante, ao reduzir o

volume, aumenta a pressão.

Lei Física dos Gases
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Lei de Gay Lussac
(Transformação isobárica => P cte)

Considerando-se a pressão constante, ao aumentar a

temperatura, aumenta o volume.

Lei Física dos Gases
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Lei de Charles
(Transformação isométrica ou isocórica => V cte)

Considerando-se o volume constante, ao aumentar a

temperatura, aumenta a pressão.

Lei Física dos Gases


