
 
 

 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 159 

III Jornada de Iniciação Científica do Cefetes 
I Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 23-24/10/2008 

COMPENSAÇÃO DE ATRITO EM VÁLVULAS DE CONTROLE 
PNEUMÁTICAS 

 
Daniel Augusto Vieira de Jesus1, Saul da Silva Munareto2 & Marco Antonio de S. L. Cuadro3 

1 CEFETES, Serra e Engenharia de Controle e Automação – Rodovia ES 010 Km 6.5 Manguinhos – 
29164-731 – Serra – ES – dan.aug@oi.com.br 
2,3 CEFETES, Serra e Automação Industrial – Rodovia ES 010 Km 6.5 Manguinhos – 29164-731 – 
Serra – ES – saul@cefetes.br, marcoantonio@cefetes.br  
 

Resumo: Em geral as malhas de controle na indústria sofrem de variabilidade devido a 
presença de atrito nas válvulas de controle. Quando este aumenta acima de determinado valor deve-
se fazer a manutenção da válvula. Entretanto, por motivos financeiros geralmente a produção 
continua e a manutenção é adiada até a próxima parada programada.  O adiamento da manutenção 
tem como conseqüência o aumento de oscilações na variável do processo (variabilidade).  Por este 
motivo é importante compensar o atrito destas válvulas para que o processo continue funcionando 
com um bom desempenho (oscilações aceitáveis) até a parada programada.   
A proposta do projeto é estudar alguns dos métodos existentes para compensação de atrito. Neste 
estudo serão feitos testes experimentais sobre uma válvula de controle usando recurso materiais 
facilmente encontrados em uma indústria. Deve-se dizer que nem todas as metodologias são 
implementáveis nesse ambiente.  
Palavras-chave: Válvulas de controle, atrito, stiction, modelo de Karnopp, compensação de banda 
morta. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Por possuírem partes móveis, as válvulas 
estão sujeitas a atritos. Os atritos 
comprometem não apenas a malha em que 
atuam, mas o processo como um todo. 
Quando o atrito aumenta acima de 
determinado valor deve-se fazer a 
manutenção da válvula. Por questões 
econômicas geralmente a produção continua e 
a manutenção é adiada até o momento da 
parada programada. Com o adiamento da 
manutenção ocorre um aumento de oscilações 
na variável do processo. A presença dessas 
oscilações na malha de controle aumenta a 
variabilidade das variáveis de processo, 
acarretando em um desgaste precoce dos 
equipamentos, produzindo produtos de má 
qualidade e aumentando o consumo de 
energia. 
O objetivo deste trabalho é o de analisar 
algumas metodologias de compensação de 
atrito em válvulas de controle e, se possível, 
implementá-las em equipamentos comuns a 
um ambiente industrial para poder avaliá-las, 
desejando-se perceber até quando pode ser 
adiado o reparo ou a troca de uma válvula 
sem comprometer a qualidade do produto de 
um processo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Em (Hägglund, 2007) é proposta uma técnica 
para detecção automática da banda morta BM 
em malhas de controle. É feita uma análise da 
banda morta, da sua influência na malha de 

controle, apresentando uma metodologia para 
estimação e a compensação de seus efeitos. 
Comparações são realizadas entre a banda 
morta estimada pelo método off-line e on-line. 
Aqui, neste trabalho, optou-se pela estimação 
off-line para o caso da válvula de controle real, 
onde é feita uma comparação do controle da 
posição com e sem a compensação da BM. 
ESTRATÉGIA DE COMPENSAÇÃO DA 
BANDA MORTA 
O método de (Hagglund, 2007) é um método 
bastante simples e de fácil implementação no 
ambiente ladder, por isso a escolha desse 
método para os testes a seguir. A 
compensação de Hagglund é dada por 
ScHagglund = BM/2 * sinal(e), com e = SP-VP. 
Dessa forma o sinal do controlador é a soma 
do ScPID e ScHagglund. 

TESTES DE MALHA FECHADA SEM 
COMPENSAÇÃO DA BANDA MORTA 
2° TESTE: Colocando a malha de controle 
para operar em automático, modifica-se 
significativamente o SP. 
 

 
Figura 1 - Rastreamento da VP ao SP. 
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Figura 2 – Sinal do controlador PID para 

diferentes SP. 
 
Observando as figuras 1 e 2 verifica-se que 
VP aproxima-se do SP e Sc oscila em rampa 
devido a ação integral, que para zerar o offset 
deve gerar pressões necessárias para superar 
o atrito estático e a BM. 
Em resumo, o controlador PID consegue 
compensar a BM, só que sua saída Sc torna-
se oscilatória como se pode observar na figura 
2. 
 
TESTES DE MALHA FECHADA COM 
COMPENSAÇÃO DA BANDA MORTA 
(conforme Hagglund)  
 
2° TESTE: Colocando a malha de controle 
para operar em automático, figura 3, modifica-
se significativamente o SP (da mesma forma 
que na figura 1). 
 

 
Figura 3 - Rastreamento da VP ao SP 

 

 
Figura 4 - Sinal do controlador PID associada 
ao sinal da compensação para diferentes SP. 

Observa-se pouca atuação da ação integral 
pela ausência das oscilações em rampas que 
acontecem na figura 4. 

 
CONCLUSÃO 
 
O trabalho apresentado trata-se da 
implementação e teste de uma metodologia de 
compensação da banda morta, causada pela 
presença de atrito, em válvulas de controle. 
A metodologia mostrou-se simples e fácil de 
ser implementada em um ambiente 
comumente utilizado nas indústrias. 
Dos resultados experimentais, além dos aqui 
apresentados, observam-se claramente as 
vantagens adquiridas ao somar a ação PID a 
uma compensação da BM. Com a 
compensação diminuem-se os atrasos 
provocados pelo atrito, pelo simples fato de 
que não se espera a ação integral gerar um 
sinal suficiente para superá-lo. Em 
conseqüência disso, o Sc não oscila em 
rampa. Outra observação importante refere-se 
ao fato de que se a banda morta aumentar, a 
compensação ainda que subdimensionada 
contribui para um bom desempenho da malha 
de controle, o que permite esperar uma nova 
parada programada. 
Outras metodologias estudadas não se 
mostraram de fácil implementação no 
ambiente disponível, por isso não foi possível 
avaliá-las. 
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