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RESUMO 
 
 

 OTIMIZAÇÃO NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE VALVULAS AUTOMOTIVAS PARA 
MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA Nos últimos anos mais que dobrou a fabricação de 
válvulas automotivas, motivado pelo crescimento natural da frota veicular e pelo avanço 
tecnológico nos motores, ampliando-os de 8 para 16 e 20 válvulas. Com isso alguns estudos 
estão sendo realizados para melhor preparação do produto e para que sua produção seja mais 
rápida, estudos esses que tem como objetivo apresentar dados que comprovam a viabilidade 
de se investir numa planta para fabricação de válvulas automotivas, desde que se tenha o 
domínio da tecnologia e sejam obedecidos alguns parâmetros. Esse projeto demonstrará como 
se fabrica válvulas automotivas para motores de combustão interna “Ciclo Otto e Diesel” no 
processo UPSET, incluindo descrição de máquinas e equipamentos, projeto de ferramental, 
projeto de dispositivos utilizados na metrologia, projeto do produto válvula (admissão e 
escape), layout das máquinas, sequencia de operações, especificações técnicas de matéria 
prima e insumos, bem como a apresentação de modificações possíveis no processo de 
fabricação diminuindo etapas e reduzindo custos, viabilidade esta comprovada financeiramente 
através de planilhas de custos comparativas e tecnicamente através da apresentação de um 
protótipo válvula de admissão e escape. Funções das válvulas de admissão e escape: as 
válvulas dos motores de combustão interna dos automóveis têm a função de controlar o fluxo 
da mistura ar-combustível (válvulas de admissão) e dos gases queimados (válvulas de escape) 
durante o ciclo de funcionamento do motor. As válvulas devem ser encaixar perfeitamente em 
suas sedes, para obter uma vedação perfeita. As válvulas são feitas a partir de uma haste de 
aço martensítico de elevada dureza. As mesmas estão posicionadas no cabeçote de tal forma 
que quando fechadas bloqueiam qualquer passagem, pois se assentam na sede de válvulas 
usinadas na câmera de combustão interrompendo o fluxo nos dutos de admissão ou escape do 
cabeçote. Para abrir a válvula é necessária a ação do “câmes” do comando de válvulas e 
quando não há mais a ação do mesmo a válvula retorna porque está presa na mola de válvula 
através de chavetas em sua haste. O curso de abertura da válvula corresponde a alguns 
milímetros já a frequência deste ciclo é muito alta e proporcional a rotação do motor. A válvula 
abre e fecha incansavelmente e sofre com o calor direto da explosão dentro da câmera 
enquanto o motor funciona sendo apenas refrigerada pelo sistema de arrefecimento e 
lubrificada em seu guia, onde corre pelo sistema de lubrificação do motor. Palavras Chaves: 
Válvulas UPSET, Otimização de Válvulas, Escape e Admissão.  


