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Válvulas
Quando unimos várias válvulas e pistões por meio de 
tubulações, a fim de realizar determinada tarefa, damos ao 
conjunto o nome de Circuito (podendo ser Pneumático ou 
Hidráulico).

O desenho que representa o circuito é chamado diagrama ou 
esquema. É um desenho simplificado, feito com a utilização de 
símbolos. 

Cada componente do circuito é representado por um símbolo e 
examinando o diagrama, é possível compreender como funciona 
um circuito.
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Exemplos de um circuitos pneumáticos: 
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Exemplo de um diagrama pneumático: 
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Válvulas
Um dos símbolos mais importantes é aquele usado para 
representar válvulas.

Uma válvula pode assumir várias posições.

As válvulas são elementos de comando para partida, parada, 
direção e regulagem.

Elas comandam também a pressão ou a vazão do fluído 
armazenado em um reservatório.

Para isso utiliza-se símbolos capazes de representar os vários 
estados possíveis desses elementos.
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Válvulas

Segundo suas funções, as válvulas se subdividem em 5 grupos:

1) Válvulas direcionais

2) Válvulas de bloqueio

3) Válvulas de pressão

4) Válvulas de fluxo

5) Válvulas de fechamento
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1) Válvulas Direcionais
São elementos que influenciam no trajeto do fluxo de ar, 
atuando:

- Nas partidas

- Nas paradas 

- Na direção de fluxo

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=wU8rU3uTojA
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1) Válvulas Direcionais
Para representar as válvulas direcionais são utilizados símbolos:

As posições das válvulas são representadas por 
meio de quadrados.

O número de quadrados indica o número de 
posições que uma válvula pode assumir.

As linhas indicam as vias de passagem. As setas 
indicam o sentido do fluxo.

Os bloqueios são indicados dentro dos quadrados 
com traços transversais.
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1) Válvulas Direcionais

A união de vias dentro de uma válvula é simbolizada 
por um ponto.

As conexões (entrada e saída) são caracterizadas 
por traços externos. O número de traços indica o 
número de vias.

Válvula normal fechada (NF): não permite passagem 
do fluido na posição normal (não acionada).

Válvula normal aberta (NA): permite passagem do 
fluido na posição normal (não acionada).
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1) Válvulas Direcionais

Via de exaustão sem conexão (escape livre). 

Via de exaustão com conexão (escape dirigido).

Via de exaustão com conexão (escape dirigido) e 
silenciador.

Via de alimentação ou fonte de ar.
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1) Válvulas Direcionais

A denominação de uma válvula depende do número de vias 
(conexões) e do número de posições de comando.

O primeiro número indica a quantidade de vias e o segundo 
número indica a quantidade das posições de comando da 
válvula.

As conexões de comando (pilotagem) não são consideradas vias

IMPORTANTE:
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1) Válvulas Direcionais

Válvula Direcional de 2 posições e 2 vias (2/2 vias)
Posição fechada

Válvula Direcional de 2 posições e 2 vias (2/2 vias)
Posição aberta

A

P
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1) Válvulas Direcionais

Válvula Direcional de 2 posições e 3 vias (3/2 vias)
Posição Fechada

Válvula Direcional de 2 posições e 3 vias (3/2 vias)
Posição aberta

A

P T
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1) Válvulas Direcionais

Válvula Direcional de 2 posições e 4 vias (4/2 vias)
1 via em pressão
1 via em exaustão

A

P T

B
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1) Válvulas Direcionais

Válvula Direcional de 3 posições e 3 vias (3/3 vias)
Centro  Fechado

Válvula Direcional 3 posições e de 4 vias (4/3 vias)
Centro  Fechado
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1) Válvulas Direcionais

Válvula Direcional de 3 posições e 4 vias (4/3 vias )
1 via em pressão
1 via em exaustão

Válvula Direcional de 2 posições e 5 vias (5/2 vias)
1 via em pressão
2 vias em exaustão

Válvula Direcional de 3 posições e 5 vias (5/3 vias)
1 via em pressão
2 vias em exaustão
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1) Válvulas Direcionais

Acionamento Mecânico:

.

.

Came

Mola

Rolete

Rolete escamoteável
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1) Válvulas Direcionais

Acionamento por força muscular :

Geral

Botão

Alavanca

Pedal
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1) Válvulas Direcionais

Acionamento elétrico:

Eletro-Imã (bobina solenóide) com 1 
enrolamento ativo

Eletro-Imã (bobina solenóide) com 2 
enrolamentos ativos no mesmo sentido

Eletro-Imã (bobina solenóide) com 2 
enrolamentos ativos no sentido contrário
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1) Válvulas Direcionais

Acionamento por pressão (direto):

Por acréscimo de pressão (positivo)

Por decréscimo de pressão (negativo)

Por diferencial de pressão
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1) Válvulas Direcionais

Acionamento por pressão (indireto):

Por acréscimo de pressão na válvula de 
pré-comando (servopiloto positivo)

Por decréscimo de pressão na válvula de 
pré-comando (servopiloto negativo)
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1) Válvulas Direcionais

Para garantir a identificação e a ligação correta das válvulas, 
marcam-se as vias com letras maiúsculas ou números.

CONEXÃO LETRAS NÚMEROS

Vias para utilização A , B , C , D 2 , 4, 6

Vias de alimentação P 1

Escapes (exaustão) R , S , T 3 , 5, 7

Linhas de comando (pilotagem) Z , Y , X 12 , 14, 16
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1) Válvulas Direcionais

EXEMPLOS: Válvula direcional de 3/2 vias,
(3 vias e 2 posições),
NF(Normal Fechada),
acionada por botão,
retorno por mola.

Válvula direcional de 3/2 vias,
(3 vias e 2 posições),
NF (Normal Fechada),
acionada por pressão positiva,
retorno por mola.
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1) Válvulas Direcionais

EXEMPLOS: Válvula direcional de 3/2 vias,
(3 vias e 2 posições),
NA (Normal Aberta),
acionada por solenóide,
retorno por mola.

Válvula direcional de 5/2 vias,
acionada por duplo solenóide ou,
manual auxiliar e servo pilotada.



www.iesa.com.br25

1) Válvulas Direcionais

EXEMPLOS: Válvula direcional 5/3vias,
centro fechado, 
acionada por duplo solenóide ou 
manual auxiliar e servo pilotado, 
centrada por molas.

Válvula direcional 5/3 vias,
centro aberto positivo, 
acionada por duplo solenóide ou 
manual auxiliar e servo pilotada,
centrada por molas.
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1) Válvulas Direcionais

EXEMPLO: aplicação em um sistema pneumático

1ªPosição: DESACIONADA 2ªPosição: ACIONADA
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1) Válvulas Direcionais
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2) Válvulas de Bloqueio

Válvulas de bloqueio são aparelhos que impedem a passagem do 
fluxo de ar em uma direção, dando passagem na direção oposta.

Internamente, a própria pressão aciona a peça de vedação 
positiva e ajusta, com isto, a vedação da válvula.

Podem ser do tipo:

A) Válvula de retenção

B) Válvula alternadora (função lógica “OU”)

C) Válvula de simultaneidade (função lógica “E”)

D) Válvula de escape rápido
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2) Válvulas de Bloqueio

A) Válvula de retenção

Esta válvula pode fechar completamente a passagem do ar em 
um determinado sentido.

Em sentido contrário, o ar passa com a mínima queda possível 
de pressão.
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2) Válvulas de Bloqueio

B) Válvula alternadora (função lógica “OU”)

Esta válvula tem duas entradas (P1 e P2) e uma saída (A).

Entrando ar comprimido em P1, a peça de 
vedação fecha a entrada P2 e o ar flui de 
P1 para A.

Quando o ar flui de 
P2 para A, a entrada 
P1 é bloqueada.
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2) Válvulas de Bloqueio

B) Válvula alternadora (função lógica “OU”)

Com pressões iguais e havendo coincidência de sinais P1 e P2, 
prevalecerá o sinal que chegar primeiro.

Em caso de pressões diferentes, a pressão maior fluirá para A.

Além da função lógica, esta 
válvula alternadora pode ser 
empregada quando há 
necessidade de enviar sinais 
de lugares diferentes a um 
ponto de comando.
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2) Válvulas de Bloqueio

B) Válvula alternadora (função lógica “OU”)
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2) Válvulas de Bloqueio

C) Válvula de simultaneidade (função lógica “E”)

Esta válvula possui duas entradas (P1 e P2) e uma saída (A).

Para existir pressão na 
saída A, é necessário 
um sinal ao mesmo 
tempo em P1 e P2, ou 
seja, entrando somente 
um sinal, a peça de 
vedação impede o fluxo 
de ar para A.



www.iesa.com.br34

2) Válvulas de Bloqueio

C) Válvula de simultaneidade (função lógica “E”)

Existindo diferença de tempo entre sinais de entrada com a 
mesma pressão, o sinal atrasado vai para a saída A.

Com pressões diferentes 
dos sinais de entrada, a 
pressão maior fecha um 
lado da válvula e a 
pressão menor vai para 
a saída A.
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2) Válvulas de Bloqueio

C) Válvula de simultaneidade (função lógica “E”)
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2) Válvulas de Bloqueio

D) Válvula de escape rápido

A válvula possui conexões de entrada 
(P), de saída (R) e de alimentação (A).

Havendo fluxo de ar comprimido 
em P, o elemento de vedação 
impede a passagem do fluxo para 
o escape R e o ar flui para A.

Eliminando a pressão em P, o ar que retorna por A, desloca o 
elemento de vedação contra a conexão P e provoca o bloqueio. 
Desta forma, o ar escapa por R, rapidamente, para a atmosfera.
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2) Válvulas de Bloqueio

D) Válvula de escape rápido

É aplicada quando se necessita de movimentos rápidos do 
êmbolo nos cilindros, com velocidade superior aquela 
desenvolvida normalmente.

Essa válvula evita que o ar de escape seja obrigado a passar por 
uma canalização longa e de diâmetro pequeno.

Recomenda-se colocar a válvula de escape rápido diretamente 
no cilindro, ou então, o mais próximo do mesmo.
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2) Válvulas de Bloqueio

D) Válvula de escape rápido
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3) Válvulas de Pressão

A) Válvula de alívio ou limitadora de pressão

Podem ser do tipo:

São válvulas que influenciam ou sofrem influência em relação a 
uma determinada intensidade de pressão.

B) Válvula de Sequência

C) Válvula reguladora de pressão
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3) Válvulas de Pressão

A) Válvula de alívio ou limitadora de pressão

Utiliza-se esta válvula, principalmente, como válvula de 
segurança ou de alívio.

Esta válvula limita o aumento da pressão, impedindo que ela 
fique acima da pressão admissível (pré-determinada).
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3) Válvulas de Pressão

A) Válvula de alívio ou limitadora de pressão

Quando a pressão máxima na entrada da válvula é alcançada, o 
êmbolo é deslocado da sua sede permitindo a exaustão do ar 
através do orifício de escape.

Quando a pressão excedente é eliminada, atingindo o valor de 
regulagem, a mola recoloca o êmbolo na posição inicial, 
vedando a passagem ao ar.
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3) Válvulas de Pressão

A) Válvula de alívio ou limitadora de pressão
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3) Válvulas de Pressão

B) Válvula de Sequência

Quando alcançada na via de 
comando Z uma pressão pré-
determinada, maior que a pressão 
regulada na mola do cabeçote, o ar 
aciona o êmbolo de comando que 
abre a passagem de P (alimentação) 
para A (utilização).

Esta válvula é utilizada em comandos pneumáticos quando há 
necessidade de uma determinada pressão para acionar um 
comando.
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3) Válvulas de Pressão

B) Válvula de Sequência
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3) Válvulas de Pressão

C) Válvula reguladora de pressão

Tem por finalidade manter constante a pressão de trabalho 
(secundária) independentemente da pressão da rede (primária) 
e do consumo de ar. 
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3) Válvulas de Pressão

C) Válvula reguladora de pressão
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4) Válvulas de Fluxo

Esta válvula tem por finalidade influenciar o fluxo do ar 
comprimido. 

B) Válvulas reguladoras de fluxo bidirecional

Podem ser do tipo:

A) Válvulas reguladoras de fluxo unidirecional
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4) Válvulas de Fluxo

A) Válvulas reguladoras de fluxo unidirecional

Uma válvula de retenção fecha a passagem numa direção e 
o ar pode fluir somente através da área reguladora.

Em sentido contrário, o ar passa livre através da válvula de 
retenção aberta.

Empregam-se estas válvulas 
para regulagem da velocidade 
em cilindros pneumáticos.

A regulagem do fluxo é feita 
somente em uma direção.
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4) Válvulas de Fluxo

A) Válvulas reguladoras de fluxo unidirecional
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4) Válvulas de Fluxo

B) Válvulas reguladoras de fluxo bidirecional

A regulagem do fluxo é feita nas duas direções.

Caso seja utilizada em um cilindro de dupla ação, a velocidade 
de avanço será a mesma velocidade de retorno.
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4) Válvulas de Fluxo

B) Válvulas reguladoras de fluxo bidirecional
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5) Válvulas de Fechamento

São válvulas que abrem e fecham a passagem do fluxo do ar 
comprimido.

Estas válvulas são, em geral, de acionamento manual.


