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RESUMO 

Gases atmosféricos são utilizados em diversos setores industriais. O processo mais utilizado 

para produzir tais gases é o de destilação criogênica do ar. Um dos aspectos mais importantes 

do projeto de uma planta de separação de ar criogênica é o projeto de tubulação. Este trabalho 

aborda uma das etapas do projeto de tubulações de processo criogênico: a análise de 

flexibilidade. Seguindo os critérios estabelecidos pela norma ASME B 31.3, são analisadas as 

tensões decorrentes da contração térmica da tubulação, utilizando um método analítico e um 

software de elementos finitos. 

 

Palavras-Chave: Criogenia, tubulação, análise de flexibilidade, análise de tensões, 

elementos finitos. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Atmospheric gases are used in several industries. The process most used to produce these 

gases is the cryogenic air distillation. One of the most important aspects of a cryogenic air 

separation plant is the piping project. This work addresses one of the stages of cryogenic 

process piping design: the flexibility analysis. Following the criteria established by the ASME 

B 31.3 standard, the tensions created by the piping thermal contraction are analyzed using an 

analytical method and a finite elements software. 

 

Key-Words: Cryogenics, piping, flexibility analysis, stress analysis, finite elements. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O mercado de gases tem participação ativa em diferentes setores da economia. Em 

diversos ramos da indústria se faz necessário o uso de gases atmosféricos em uma ou mais 

etapas de produção. Os produtos mais comumente produzidos, a partir de processos de 

separação de ar, são o nitrogênio, o oxigênio e o argônio, por se tratarem dos gases mais 

abundantes na atmosfera terrestre, correspondendo a aproximadamente 78%, 21% e 0,9% do 

volume respectivamente (NASA, 2017). A seguir, estão listados alguns exemplos de 

utilização destes principais produtos, levando em consideração a presença dos mesmos em 

outros mercados além do industrial, como o medicinal e de alimentos, por exemplo: 

 Oxigênio: utilizado na indústria siderúrgica para aumentar a eficiência da 

combustão no alto forno e também é bastante usado em aplicações medicinais; 

 Nitrogênio: utilizado tanto na indústria de alimentos quanto na área da saúde 

em sua forma líquida para auxiliar na conservação de materiais em baixa 

temperatura; 

 Argônio: por se tratar de um gás inerte, é bastante utilizado na indústria metal-

mecânica, como gás de proteção em diversos processos de soldagem (White 

Martins, 2017). 

 

1.1 O PROCESSO DE SEPARAÇÃO DO AR E A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS 

O processo de separação do ar mais eficiente para produção dos gases citados 

anteriormente em larga escala é o método de destilação criogênica. Uma unidade de separação 

de ar realiza o processo utilizando colunas de destilação criogênicas convencionais, podendo
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produzir oxigênio, nitrogênio e argônio, os dois primeiros em alta pureza (Smith & Klosek, 

2001). 

Um esquema simplificado de como uma unidade de separação de ar opera pode ser 

encontrado na Figura 1.1 O ar é inicialmente comprimido e resfriado, em seguida é 

purificado, sendo eliminados os contaminantes do processo: água, dióxido de carbono e 

hidrocarbonetos. O ar é então resfriado a temperaturas criogênicas e destilado em oxigênio, 

nitrogênio e, em alguns casos, argônio. Estes produtos são aquecidos ao trocarem calor com a 

corrente de entrada de ar, mantendo a refrigeração. Existem diversas configurações possíveis 

para os trocadores de calor e equipamentos de destilação, as alternativas deverão ser 

selecionadas baseando-se no número de produtos e da pureza desejada para os mesmos (Smith 

& Klosek, 2001). 

 

Figura 1.1 - Unidade de separação de ar  

Fonte: Smith & Klosek (2001) 

 O processo apresentado anteriormente é classificado como criogênico. Criogenia 

pode ser definida como a ciência que estuda a produção e os efeitos de baixas temperaturas. 

Atualmente classificam-se como temperaturas criogênicas, aquelas abaixo de -150ºC (NIST, 

2017). Na tabela a seguir estão apresentados os pontos de ebulição dos produtos obtidos 

através da destilação criogênica do ar. 
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Tabela 1.1 - Ponto de ebulição dos produtos da destilação do ar  

Produto Ponto de ebulição 

Nitrogênio -195,8ºC 

Oxigênio -183,0ºC 

Argônio -185,9ºC 

Fonte: Linde (2017) 

 No que se refere a história do processo, a destilação do ar é marcado por alguns 

fatos: em 1895, Carl Von Linde liquefez o ar pela primeira vez, em 1902 foi construída a 

primeira planta de separação de ar para obtenção de oxigênio e em 1904, a primeira planta de 

separação para recuperação de nitrogênio. Desde então diversos avanços foram realizados na 

área, incluindo a criação de colunas de destilação que recuperam nitrogênio e oxigênio ao 

mesmo tempo, métodos mais eficientes de purificar o ar, e até hoje ocorrem inovações que 

tornam o processo mais eficiente permitindo a obtenção dos produtos em mais alta pureza 

(Linde, 2017). 

 Em relação à distribuição dos produtos aos clientes, existem basicamente quatro 

maneiras: packaged, líquido, gasoduto e produção on-site.  

 No método packaged, leva-se o produto na fase líquida, em carretas especiais, da 

planta de separação de ar até unidades de enchimento. Na unidade os produtos são colocados 

em recipientes com isolamento para manter o produto em estado líquido ou são armazenados 

em cilindros de alta pressão na fase gás. Só então os recipientes e cilindros são transportados 

até os clientes para utilização. Este método é utilizado por clientes de baixo consumo, como 

universidades e centros de pesquisa. Na Figura 1.2 são mostrados cilindros de transporte de 

gás utilizados no método packaged. 

 

Figura 1.2 - Cilindros de transporte de gases 

Fonte: Air Liquide (2017) 

 No segundo método de distribuição, a entrega de líquido, os produtos são 

transportados em carretas especiais de armazenamento na fase líquida desde a planta de 
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separação de ar até tanques criogênicos instalados no próprio cliente. Os produtos são então 

vaporizados por trocadores de calor posicionados próximos aos tanques para utilização dos 

gases. Este método é geralmente indicado para consumos médios e altos, como hospitais. Na 

Figura 1.3 estão representados tanques criogênicos e vaporizadores usados no método de 

entrega explicado. 

 

Figura 1.3 - Tanques criogênicos e vaporizadores 

 Fonte: Linde (2017) 

 Já no sistema de gasoduto, a planta está localizada próxima às instalações do cliente, 

então a entrega do produto se dá através de uma ligação entre a planta de separação de ar e o 

usuário final. Este método é utilizado para abastecer clientes de grande porte e alto consumo.  

No último método, chamado produção on-site, a planta está dentro das instalações do 

cliente. Este tipo de entrega visa atender clientes – geralmente indústrias – de altíssimo 

consumo de gases, um bom exemplo são as siderúrgicas (White Martins, 2017). Na Figura 1.4 

esta representada uma planta de separação de ar. 
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Figura 1.4 - Planta de separação de ar 

Fonte: Linde (2017) 

Por se tratarem de fluidos, para se transportar os produtos citados acima se faz 

necessária a utilização de tubos, tanto na ligação entre os tanques e os vaporizadores quanto 

na ligação entre a planta e o cliente no sistema de gasoduto. Uma definição de tubos é a de 

condutos de seção circular, cilindros ocos. (Telles, 2001). Em um projeto de uma planta de 

separação de ar, o detalhamento da tubulação da instalação é de responsabilidade do 

engenheiro mecânico, que dentre outras tarefas deve definir a partir dos dados de processo se 

a tubulação projetada é adequada. 

 

1.2 TUBULAÇÃO INDUSTRIAL DE PROCESSO 

Dentro do projeto de tubulação, pode se classificar como de tubulação de processo, 

aquela que conduz o fluido que representa a finalidade principal da indústria em questão, no 

caso de unidades de separação de ar, as linhas de nitrogênio, oxigênio e argônio levadas até o 

cliente (Telles, 2001).  

De acordo com Bailona et al. (2006), as tubulações também podem ser classificadas 

pela temperatura de operação e pelo diâmetro. Quanto à temperatura de operação pode-se 

dividi-las em três grupos: linhas quentes, frias e criogênicas. Sendo as quentes aquelas com 

temperatura de projeto superior 66°C, frias, aquelas com temperatura entre -40°C e 66°C e 

criogênicas aquelas com temperaturas abaixo de -40°C.  Quanto ao diâmetro, se dividem em 

linhas de pequeno, médio e grande diâmetro.  Sendo as linhas de pequenos diâmetros aquelas 
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montadas com tubos de diâmetro nominal menor ou igual 2 polegadas, de médio diâmetro 

entre 2 e 8 polegadas e de grande diâmetro maior ou igual a 8 polegadas. 

Em relação às dimensões dos tubos, além do diâmetro nominal, outra classificação é a 

de séries ou Schedule Number que definem a espessura da parede dos tubos. Tanto os 

diâmetros nominais, quanto as séries ou schedules existentes para tubos, são normatizados 

pela norma ASME (The American Society of Mechanical Engineers) B 36.10 para tubos de 

aço carbono e ASME B 36.19 para tubos de aço inoxidável. O número da série do tubo é 

definido pela pressão interna de trabalho e a tensão admissível do material do tubo (Telles, 

2001). 

 

 

Figura 1.5 - Seções transversais de tubos de 1" de diâmetro nominal (Diâmetro externo 

33,4 mm = 1,315 pol.) 

Fonte: Telles (2001) 

As escolhas do diâmetro nominal, espessura da parede e material dos tubos são 

definidas principalmente por condições de processo, como vazão, temperatura e pressão 

interna. O arranjo da tubulação, representado em documentos como as plantas de tubulação e 

os isométricos para construção, é definido a partir da distribuição espacial dos equipamentos 

na planta e em alguns casos deve ser validado por uma análise das tensões atuantes. Esta 

última análise, também conhecida como análise de flexibilidade, tem como objetivo 

determinar os esforços a serem sustentados pelos suportes, as forças e momentos nos bocais 

de equipamentos e a tensão nos tubos e conexões. 
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar como é realizada uma análise de 

flexibilidade de um arranjo de tubulação presente em uma planta de separação criogênica de 

ar. Serão apresentados os conceitos conhecidos e critérios utilizados neste tipo de análise. 

 

1.3 OBSERVAÇÕES SOBRE ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE DE TUBULAÇÕES 

A norma que define os requisitos de projeto de tubulações de processo é a ASME B 

31.3. Nesta norma é definido que arranjos de tubulação devem possuir flexibilidade suficiente 

para prevenir que a expansão ou contração térmica da tubulação ou movimentos dos suportes 

e terminais causem falhas na própria tubulação ou nos suportes devido a tensões muito 

elevadas ou fadiga. Na sequência são definidos os requisitos e critérios para a realização da 

análise de flexibilidade da tubulação. As informações necessárias para tal análise podem ser 

obtidas através dos seguintes documentos comuns a projetos de engenharia de tubulação: 

fluxograma de engenharia, índice de linhas, layout de tubulação, isométricos de fabricação e 

caderno de suportes (Bailona et al., 2006).  

O fluxograma de engenharia ou P&ID (do inglês Piping and Instrumentation Diagram 

– Diagrama de Tubulação e Instrumentação) é um documento preparado pelo engenheiro de 

processos que define a relação esquemática dos equipamentos presentes no sistema, 

permitindo uma visualização mais clara do projeto.  

A lista de linhas identifica, especifica as dimensões, materiais e possíveis isolamentos 

das linhas, além de indicar as condições de projeto de cada uma delas.  

O layout de tubulação, que é definido a partir das informações no fluxograma de 

engenharia representa o trajeto real das linhas. Este documento é elaborado pelo projetista e 

deve ser verificado pelo engenheiro. Ele pode sofrer alterações após a realização da análise de 

tensões, visto que pode ser necessário realocar algum dispositivo ou realizar mudanças no 

trajeto da tubulação para aumentar a flexibilidade do arranjo. 

Os isométricos de fabricação fornecem as dimensões e componentes presentes em 

cada linha sendo utilizados durante a montagem e para análise flexibilidade da tubulação.  

O caderno de suportes indica a posição e o tipo de suporte utilizado para sustentar a 

tubulação. Estas informações são utilizadas durante a análise de tensões, podendo também 

sofrer alterações para se adequar aos requisitos em norma (Bailona et al., 2006). 
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Este trabalho está estruturado como segue. No Capítulo 2 são apresentados os critérios 

de aprovação de acordo com a norma vigente e os principais conceitos de projeto de tubulação 

e seleção de materiais para tubulações criogênicas. No Capítulo 3 é definida a tubulação a ser 

analisada e é apresentado o arranjo proposto. Em seguida calculam-se as tensões utilizando 

um método analítico simplificado, para então verificar se o arranjo atende os critérios 

estabelecidos pela norma. No Capítulo 4 são apresentados os resultados da análise 

computacional do arranjo sem simplificações, apresentado no Capítulo 3, verificando a 

conformidade do projeto com os critérios da norma. No Capítulo 5 são realizadas 

considerações acerca da operação, manutenção e segurança do sistema projetado. No Capítulo 

6 é apresentada uma estimativa de custos do projeto de tubulação analisado. E no Capítulo 7 

apresentam-se as conclusões do trabalho  bem como sugestões para trabalhos futuros. 
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2 CONCEITOS E CRITÉRIOS 

 

Como mencionado anteriormente, a norma que rege os requisitos de projeto de 

tubulações de processo é a ASME B 31.3. Em relação a flexibilidade, primeiramente a norma 

afirma que o arranjo de tubulação deve ser flexível o suficiente para absorver as eventuais 

expansões ou contrações térmicas. Em seguida, na seção de flexibilidade e suportes, é 

definido quando uma análise de tensões se faz necessária. A norma define que, para sistemas 

de tubulações que são iguais a sistemas já validados anteriormente ou que podem ser 

rapidamente julgados como adequados a partir da comparação com arranjos aprovados, não 

necessitam ser analisados. Outro critério especificado pela norma define que para tubulações 

de tamanho uniforme e com somente dois pontos de fixação, sem restrições intermediárias, o 

sistema pode ser considerado válido sem análise desde que respeite a seguinte equação 

empírica 2.1. 

Dy

(L − U)²
≤ 208000

SA

E
 

(2.1) 

Sendo: 

𝐷: diâmetro externo do tubo [mm]; 

𝑦: deslocamento total a ser absorvido pela tubulação [mm]; 

𝐿: comprimento total de tubo entre os pontos de fixação [m]; 

𝑈: distância entre os pontos de fixação [m]; 

𝑆𝐴: tensão secundária admissível [MPa]; 

𝐸: módulo de elasticidade a temperatura ambiente [MPa]. 

Quando o sistema de tubulação não obedece aos requisitos listados acima, a norma 

exige a realização de uma análise formal. Esta análise pode ser uma análise analítica 

simplificada se as configurações do sistema se adequarem as limitações do método. Caso
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contrário é necessário realizar uma análise mais criteriosa, analítica, com utilizações de 

gráficos e tabelas ou computacional. 

Para se realizar tais análises, a norma define os esforços a serem considerados para em 

seguida definir como serão calculados os limites admissíveis. Os esforços considerados pela 

norma são:  

 Cargas de serviço: Cargas existentes devido às forças mecânicas presentes 

durante a operação normal. São elas: o peso próprio e a pressão. 

o Peso próprio: consideram-se os esforços provenientes do peso da 

própria tubulação, isto é, o tubo e todos outros componentes de linha 

como válvulas, filtros, flanges e outros. Além disso, considera-se o 

peso do fluido transportado e do isolamento se existente. 

o Pressão: deve-se considerar tanto a pressão interna quanto externa se 

existir.  

 Cargas ocasionais: ocorrem em intervalos raros de operação, como por 

exemplo: as cargas de vento, vibração e atividade sísmica. 

 Cargas de dilatações/contrações térmicas: este tipo de carregamento será 

significante se a tubulação operar em altas ou em baixíssimas temperaturas.  

A norma ASME B 31.3 também define como calcular os valores admissíveis para as 

tensões causadas na tubulação pelos carregamentos apresentados anteriormente. A tensão 

causada pelas cargas de serviço deve ser calculada através da equação 2.2. 

SL = √(|Sa| + Sb)2 + (2St)² 

 (2.2) 

Sendo: 

𝑆𝐿: tensão causada pelas cargas de serviço; 

𝑆𝑎: tensão causada pelos esforços axiais; 

𝑆𝑏: tensão causada pelos esforços de flexão; 

𝑆𝑡: tensão causada pelos esforços de torção.  
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O valor da tensão causada pelas cargas de serviço não pode ser maior que o valor de 

tensão admissível determinado na norma ASME B 31.3 para o material escolhido. 

O valor da tensão causada por cargas ocasionais é calculado a partir da equação 2.3. 

 

𝑆𝑂 = √(|𝑆𝑎| + 𝑆𝑏)2 + (2𝑆𝑡)² 

(2.3) 

Sendo: 

𝑆𝑂: tensão causada pelas cargas ocasionais.  

A soma do valor de tensão causada por cargas de serviço com o de tensão causada por 

cargas ocasionais não pode ser maior que 1,33 vezes o valor da tensão admissível para o 

material determinado na norma. Se existirem esforços causados por ventos e terremotos, a 

norma define que os dois não precisam ser considerados juntos no cálculo de tensão 

ocasional. De modo que basta verificar se para cada esforço a regra para o valor máximo, 

explicada anteriormente, é respeitada. 

A tensão causada pelas cargas térmicas é chamada de tensão secundária e é calculada 

através da equação 2.4.  

𝑆𝐸 = √𝑆𝑏
2 + 4𝑆𝑡

2 

(2.4) 

Sendo: 

𝑆𝐸: tensão causada pelas cargas secundárias.  

A tensão secundária não pode ser maior que a tensão secundária admissível (𝑆𝐴), 

calculada utilizando a equação 2.5. 

𝑆𝐴 = 𝑓(1,25𝑆𝑐 + 0,25𝑆ℎ) 

(2.5) 

Sendo: 

𝑓: fator de redução de tensões para condições cíclicas; 

𝑆𝑐: tensão admissível para o material da tubulação na temperatura mínima; 
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𝑆ℎ: tensão admissível para o material da tubulação na temperatura máxima. 

 O fator de redução para condições cíclicas é determinado a partir do número total de 

ciclos estimado para o projeto, utilizando- se o gráfico da Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Fator de redução de tensões 

Fonte: ASME (2014) 

Com os valores de tensão calculados pode-se aprovar ou não o sistema de tubulação 

apresentado. As alternativas para melhorar a flexibilidade do arranjo caso o mesmo não seja 

validado passa pela modificação do encaminhamento da tubulação, da posição e dos tipos de 

suportes utilizados e em alguns casos, acrescentar mangueiras flexíveis ou juntas de expansão. 

A seguir, apresentam-se alguns tipos mais usuais de suportes, alternativas de encaminhamento 

para aumentar a flexibilidade do arranjo e alguns tipos de juntas de expansão. 

 

2.1 ACESSÓRIOS DE TUBULAÇÃO E ARRANJOS DE TUBULAÇÃO 

 

Alguns acessórios que compõem a tubulação além dos próprios tubos são: válvulas 

manuais, automáticas e de segurança, flanges de diferentes tipos, juntas de expansão e 

mangueiras flexíveis e suportes. Os suportes têm como função principal sustentar os 

carregamentos atuantes, aliviando a tubulação, de modo que não sejam superados os limites 
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de tensão estipulados pela norma. Além disso, devem ser posicionados e escolhidos de 

maneira que o sistema ainda tenha a flexibilidade necessária. 

De acordo com Bailona et al. (2006), os suportes de tubulação podem ser classificados 

em rígidos e não rígidos. Os suportes rígidos são aqueles que impedem pelo menos um tipo 

movimento, translação ou rotação. Sendo os rígidos separados de acordo com a limitação 

imposta ao sistema: 

 Suportes de atrito: impedem a translação vertical para baixo, são apoios como 

sapatas ou pedestais. 

 Restrições: visam impedir ou orientar movimentos da tubulação, de translação 

ou rotação. São as guias e as ancoragens. 

 Pendurais: suportam o tubo a partir de uma estrutura mais elevada, permitem 

pequenos movimentos. 

Já os suportes não rígidos limitam os movimentos da tubulação aplicando forças. 

Podendo também ser classificados de acordo com o tipo de atuação: 

 Ação constante: aplicam força constante para limitar os movimentos, 

independente do quanto se desloque a tubulação. São as molas de carga 

constante e os contrapesos. 

 Ação variável: a força aplicada irá variar de acordo com o deslocamento da 

tubulação. São as molas de carga variável. 

 Amortecedores: servem para absorver as vibrações da tubulação. Algumas 

vezes juntas de expansão são utilizadas com esta finalidade. 

Os suportes rígidos, também chamados de fixos, são os mais comumente utilizados 

entre os tipos de suportes. Como existem variados tipos de suportes fixos, a seguir estão 

exemplificados apenas alguns deste tipo (Telles, 2001).   

As ancoragens são restrições rígidas que fornecem fixação total, não permitindo 

nenhuma movimentação da tubulação no ponto. Na Figura 2.2 é representado um exemplo de 

uma ancoragem (Bailona et al., 2006). 
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Figura 2.2 - Exemplos de ancoragens 

Fonte: Bailona et al. (2006) 

Os grampos são vistos na grande maioria de sistemas de tubulações. São geralmente 

utilizados como guias, permitindo somente a translação axial e a rotação do tubo. A Figura 

2.3 é uma representação deste acessório. 

 

Figura 2.3 - Exemplos de utilização de grampos 

Fonte: Bailona et al. (2006) 

Outro acessório de tubulação que também interfere bastante na flexibilidade do 

sistema de tubulação é a junta de expansão. Que pode ser definida como uma peça deformável 

na tubulação, com o objetivo de absorver as expansões e contrações térmicas e, em alguns 

casos, impedir a propagação de vibrações. São utilizadas quando por questões de espaço ou 

custo, não é possível fazer um trajeto mais flexível para a tubulação (Telles, 2001). 
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Existem diferentes métodos construtivos para as juntas de expansão, porém são 

destinadas a absorver os movimentos mostrados na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Movimentos fundamentais das juntas de expansão 

Fonte: Telles (2001) 

Um método simples de aumentar a flexibilidade de um sistema de tubulações sem a 

utilização de acessórios como a junta de expansão é realizar curvas de expansão no arranjo. 

Antes de serem usadas, deve-se avaliar se há espaço para fazer tal encaminhamento na 

tubulação e também uma análise do custo. Na Figura 2.5 está representado caso mais simples, 

com uma curva de expansão plana (França Filho, 2013). 
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Figura 2.5 - Deformação da curva de expansão  

Fonte: França Filho (2013) 

Apresentados alguns tipos de suportes, acessórios e encaminhamentos alternativos 

para a tubulação, que devem ser levados em consideração ao se analisar a flexibilidade de um 

arranjo, são realizadas considerações em relação ao material da tubulação utilizada em plantas 

de destilação criogênica do ar. 

 

2.2 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS  

 

2.2.1 Transição Dúctil-Frágil 

Por se tratar de um projeto de tubulação de processo criogênico, a temperatura é o 

primeiro fator preponderante na seleção do material dos tubos e conexões. A ASME B 31.3 

define que o material pode ser utilizado em qualquer temperatura acima da estabelecida como 

mínima em norma. 

Para entender quais são as características dos materiais que fazem com que suas 

temperaturas mínimas de operação sejam menores que as temperaturas criogênicas envolvidas 

no processo de separação do ar por destilação, é necessário analisar o comportamento dos 

materiais de construção mecânica em tal condição. 

Um ponto a ser investigado é se o material apresenta ou não temperatura de transição 

dúctil-frágil. Este fenômeno foi inicialmente observado durante a Segunda Guerra Mundial, 

alguns navios de guerra apresentaram fraturas frágeis em seus cascos quando submetidos a 
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esforços em baixas temperaturas, mesmo sendo construídos com materiais que apresentaram 

ductilidade adequada em ensaios de tração realizados em temperatura ambiente. Então se 

iniciou um estudo dos fatores que causaram tal catástrofe e os dois principais apontados foram 

a transição dúctil-frágil causada pela temperatura e o fator de concentração de tensão 

(Callister, 2012).  

Para estudar tal fenômeno foram desenvolvidos ensaios que verificam a energia 

absorvida em temperaturas diferentes, possibilitando a determinação da temperatura de 

transição de um material (Callister, 2012). 

 O material mais utilizado para tubulações devido à relação custo/ resistência mecânica 

é o aço carbono (Telles, 2001).  Entretanto, os ensaios de impacto mostram que este material 

apresenta transição dúctil- frágil quando submetido a baixas temperaturas. Na Figura 2.6 está 

representado o resultado de um ensaio Charpy realizado com um corpo de prova em aço 

carbono, onde é possível observar pela deformação lateral e aspecto da fratura a transição do 

comportamento do material. 

 

Figura 2.6 - Ensaio de impacto com aço carbono (temperaturas em ºC)  

Fonte: Callister (2012) 

Os ensaios também revelaram que alguns materiais por possuírem determinadas 

estruturas cristalinas não apresentam o fenômeno de transição dúctil-frágil, como o aço 

carbono. A Figura 2.7 é uma representação esquemática da transição de materiais em relação 

a sua estrutura cristalina. 
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Figura 2.7 - Transição dúctil-frágil 

Fonte: Callister (2012) 

Na Figura 2.7 pode-se perceber que os metais de estrutura cristalina cúbica de face 

centrada ou hexagonal compacta mantém o mesmo patamar de energia absorvida nos ensaios, 

ou seja, se mantém dúcteis. Já os aços de estrutura cristalina cúbica de corpo centrado de 

baixa resistência, conforme explicitado anteriormente, apresenta transição dúctil-frágil . Os 

materiais com maior resistência mecânica, como alguns aços e ligas de titânio, também não 

apresentam mudanças drásticas na energia absorvida, porém são materiais frágeis, o que pode 

ser notado pelos baixos valores de energia (Callister, 2012). 

Estes fatores relatados direcionam a escolha do material da tubulação para metais ou 

ligas metálicas com estrutura cristalina do tipo cúbica de face centrada ou hexagonal 

compacta. Um exemplo de material que apresenta estrutura cristalina de um dos tipos citados 

e que não apresenta transição dúctil-frágil, sendo por isso indicado para aplicações 

criogênicas, é o aço inoxidável austenítico.  

 

2.2.2 Cuidados Especiais em Sistemas de Oxigênio 

Outra preocupação ao se selecionar o material de tubulações de unidades separadoras 

de ar é o comportamento do material em ambientes com alta concentração de oxigênio. 

Apesar de o oxigênio ser quimicamente estável e também não ser inflamável, o seu uso 

envolve um risco que não pode ser negligenciado.  Muitos materiais que não são inflamáveis 
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no ar, são na presença de uma atmosfera com alta concentração de oxigênio (Beeson et al., 

2007). 

Alguns cuidados a serem tomados em relação à seleção do material são: evitar 

materiais muito reativos; e quanto aos materiais menos reativos, mas que ainda podem ser 

inflamáveis, utilizá-los desde que sejam evitados os mecanismos de ignição (Beeson et al., 

2007). 

Alguns dos principais mecanismos de ignição são: impacto de partículas, calor pela 

compressão, fricção do escoamento, reações químicas e calor externo. Ensaios realizados, 

testando os mecanismos de ignição, determinam quais materiais podem ser utilizados em 

diferentes condições de pressão, temperatura, velocidade de escoamento e concentração de 

oxigênio (Beeson et al., 2007). 

Os testes realizados permitem a construção de uma curva mostrando como algumas 

condições geram uma transição na combustão promovida por ignição (Beeson et al., 2007). A 

Figura 2.8 apresenta de forma esquemática este resultado. 

 

Figura 2.8 - Transição da combustão promovida por ignição 

Fonte: Beeson et al. (2007) 

A curva na Figura 2.8 representa a caraterística da combustão do material em relação à 

pressão de trabalho. Sabendo que pressões mais altas contribuem para uma combustão de 



33 

 

ignição mais fácil, não auto extinguível e de maior velocidade, certas condições permitem a 

utilização do material em pressões maiores ou menores, de modo que a combustão não 

apresente as características citadas. Temperaturas mais altas deslocam a zona de transição 

para a esquerda, ou seja, contribuem para uma ignição mais fácil do material. O aumento dos 

níveis de energia de promoção, como o atrito na parede da tubulação, possuem o mesmo 

efeito. Por outro lado, maior espessura do material permite que o mesmo trabalhe em pressões 

mais altas sem o risco de uma ignição fácil, de modo que contribui para a resistência do 

material a este tipo de reação. A diminuição do nível de pureza do oxigênio possui o mesmo 

efeito. 

Na prática, o material é selecionado a partir das condições de processo. Então 

definidas a velocidade do escoamento, temperatura, pressão e a concentração de oxigênio, 

pode-se escolher o material e a espessura mínima que o mesmo deve possuir a partir de 

resultados de ensaios.  

Alguns materiais e ligas que geralmente são usados por não serem inflamáveis ou 

possuem resistência aos efeitos da alta concentração de oxigênio, isto é, apenas são 

inflamáveis em certas condições, são o cobre, níquel, ligas como o Monel 400 e os aços 

inoxidáveis série 300 (Beeson et al., 2007). 

Outros aspectos sobre a segurança de operação e projeto de sistemas de oxigênio são 

abordados no Capítulo 5. 
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3  DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO 

 

Conforme visto no Capitulo 2, existem sistemas de tubulação que requerem uma 

análise formal de flexibilidade para serem validados. O caso escolhido para estudo se encaixa 

neste caso. Por se tratar de uma tubulação de transporte de líquido criogênico, ocorrem 

deslocamentos significativos devido à contração térmica dos tubos. Neste capítulo é 

apresentado o arranjo proposto e realizada a análise das tensões térmicas utilizando um 

método simplificado analítico. No Capitulo 4, são apresentadas as análises computacionais do 

arranjo estudado. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DA TUBULAÇÃO A SER PROJETADA 

 

 Conforme explicado no Capítulo 1, a entrega do produto pode ser realizada de 

diferentes maneiras. O método de entrega de líquido, utilizando tanques de armazenamentos e 

trocadores de calor atmosféricos, também está presente na entrega on-site, pois neste caso 

utilizam-se tanques para armazenar os produtos que vêm da torre de destilação, já nos 

tanques, os produtos seguem o caminho normal da entrega de líquido, sendo vaporizados e 

levados até o cliente. Vale ressaltar que este tanque também pode ser cheio por carretas, para 

caso haja algum problema na produção da planta o cliente não seja prejudicado pela falta do 

produto. A este sistema dá-se o nome de back-up. Na Figura 3.1 está representado um 

esquema do que foi descrito anteriormente. 
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Figura 3.1 - Esquema do sistema estudado 

 

 O arranjo 1 proposto para estudo está representado na Figura 3.2. A tubulação parte 

da saída do tanque e se conecta aos bocais dos dois vaporizadores atmosféricos.  

 

Figura 3.2 - Arranjo proposto 

 

T-01 
V-01 

V-02 



36 

 

3.2 ENTRADA DE DADOS 

As dimensões da tubulação estudada podem ser vistas no isométrico do Apêndice 9.2. 

Na Tabela 3.1 estão apresentadas as condições de serviço. Além da temperatura ambiente, 

nenhum outro fator ambiental, como pressão e umidade, é levado em consideração nesta 

análise, por não representarem condição de risco para a tubulação. 

Tabela 3.1 - Condições de Serviço 

Temperatura ambiente 21ºC 

Temperatura de operação -183,10ºC 

Pressão interna de projeto 1,89 MPa 

Fluido transportado Oxigênio Líquido 

 

O material escolhido para os tubos é definido pela ASTM A312 TP304. Esta é a 

especificação de tubos com ou sem costura de aço inoxidável austenítico encruado. Os 

diâmetros nominais de 1 e ½ polegada para tubulação foram definidos pelo engenheiro de 

processo. A série 40S foi selecionada por representar a menor espessura de parede permitida 

para a pressão de trabalho em que é possível fazer encaixe roscado de acordo com a 

especificação do material. As propriedades dos tubos selecionados estão expostas na Tabela 

3.2. O material é tradicionalmente utilizado para este tipo de aplicação por possuir a 

capacidade de trabalhar em temperaturas criogênicas e, para a pressão considerada, é liberado 

para o serviço com oxigênio. 

Tabela 3.2- Propriedades tubo ASTM A312 TP304 

Módulo de elasticidade a 21ºC 195,20 GPa 

Módulo de elasticidade a -183,1ºC 208,80 GPa 

Temperatura mínima admissível -253,89ºC 

Tensão admissível 137,89 MPa 

Limite de escoamento 206,84 MPa 

Limite de resistência 517,10 MPa 

Diâmetro externo (1” 40S) 33,401 mm 

Espessura da parede (1” 40S) 3,3782 mm 

Diâmetro externo (1/2” 40S) 21,336 mm 

Espessura da parede (1/2” 40S) 2,7686 mm 

Momento de inércia (1” 40S) 3,6355 cm
4
 

Módulo de resistência (1” 40S) 2,1769 cm³ 
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Este arranjo possui duas válvulas manuais de bloqueio para permitir parada de cada 

um dos trocadores de calor. Suas informações técnicas estão disponíveis no catálogo no 

Anexo 10.1. 

Os suporte selecionados são guias, feitas com grampos, com folga de 2 mm. A saída 

do tanque e os bocais dos vaporizadores são considerados ancoragens, pois não permitem 

nenhum tipo de movimento. 

  

3.3 ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO 

 Como já mencionado anteriormente, as cargas analisadas são as de serviço, as 

ocasionais e as de expansão/contração térmica. Para o arranjo proposto, foi realizado um 

estudo analítico somente das cargas térmicas, que é o caso mais crítico. A prática demostrou 

que as cargas de vento são desprezíveis para tubulações de pequenos diâmetros. Em relação 

aos carregamentos sísmicos, a localização da planta não possui registro de atividade sísmica a 

ser considerada. No próximo capitulo são considerados os carregamentos de serviço e os 

térmicos na análise computacional. 

 

3.3.1 Análise das Cargas Térmicas 

Um dos carregamentos que a norma ASME B 31.3 exige que seja considerado é o 

proveniente das expansões ou contrações térmicas da tubulação. Para o cálculo das cargas e 

tensões provenientes destas contrações térmicas foi escolhido um método simplificado que 

permite analisar o problema de forma menos rigorosa. O método selecionado foi a análise por 

cantiléver guiado. Este método está apresentado no manual de projetos de sistemas de 

tubulação da The M. W. Kellog Company e replicado em Bailona et al..(2006). Por ser uma 

análise aproximada alguns fatores são desconsiderados, como a flexibilidade nas curvas. Estas 

simplificações afetam consideravelmente a precisão dos resultados, que embora geralmente 

tendam a serem conservadores, serão sempre imprecisos. Outras considerações precisaram ser 

realizadas; como este método só pode ser utilizado para um trecho entre dois pontos 

ancorados foram removidos os suportes do tipo grampo e acrescentada uma ancoragem no 

“tê”, permitindo que os esforços fossem calculados trecho a trecho. Por fim, também para fins 
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de cálculo, todo a tubulação passa a ser de 1 polegada.  O arranjo resultante destas 

modificações pode ser visto na Figura 3.3. Um isométrico com mais detalhes do arranjo 

também está disponível no Apêndice 9.3. 

 

Figura 3.3 - Arranjo do estudo analítico 

  

Esta análise considera que para cada trecho que se expande ou contrai em uma 

tubulação, esta expansão ou contração será absorvida por todos os outros trechos 

perpendiculares a ele, desde que não estejam separados por uma ancoragem, de maneira 

proporcional ao seu comprimento. A equação 3.1 é a utilizada para definir a expansão ou 

contração térmica absorvida por trecho. 

∆𝑛=
𝐿𝑛

3

∑ 𝐿𝑖
3 ∆ 

(3.1) 

Sendo: 

𝐿𝑛: comprimento do membro n [m]; 

𝐿𝑖: comprimento de cada um dos segmentos que absorvem a expansão [m]; 
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∆𝑛: expansão/contração térmica absorvida pelo segmento n [m]; 

∆: expansão/contração térmica a ser absorvida por todos os segmentos resistentes [m]. 

 A partir do valor de deslocamento a ser absorvido pelo trecho, é possível calcular as 

forças e os momentos em cada ponto de ancoragem. O método define as equações 3.2 e 3.3 

para força e momento exercidos, respectivamente. 

𝐹 =
12𝐸𝐽∆

𝐿3
 

(3.2) 

𝑀 =
6𝐸𝐽∆

𝐿2
 

(3.3) 

Sendo: 

𝐹: força gerada [N]; 

𝐸: módulo de elasticidade na temperatura de operação [GPa]; 

𝐽: momento de inércia da seção do tubo [m
4
]; 

∆: expansão ou contração térmica do membro acoplado [m]; 

𝐿: comprimento do membro que sofre a flexão [m]; 

𝑀: momento gerado [N.m]. 

Os valores de força nas ancoragens, momentos de flexão e torcionais nos segmentos 

encontrados após a realização dos cálculos estão apresentados na Tabela 3.3. O passo a passo 

da análise realizada está disponível no Apêndice 9.1.  

Tabela 3.3 - Esforços térmicos nas ancoragens 

Ponto Fx Fy Fz Mx My Mz 

A 242,617 N 0,000 N 2129,723 N 0,000 N.m -500,485 N.m 0,000 N.m 

CZ- -242,617 N 0,000 N -2129,723 N 0,000 N.m 98,138 N.m 0,000 N.m 

CX+ 3099,566 N  207,975 N 179,238 N -31,196 N.m -67,035 N.m 77,783 N.m 

CX- -3099,566 N 207,975 N 179,238 N -31,196 N.m 67,035 N.m -77,783 N.m 

F -3099,566 N -207,975 N -179,238 N 30,381 N.m 464,935 N.m -525,376 N.m 

I 3099,566 N -207,975 N -179,238 N 30,381 N.m -464,935 N.m 525,376 N.m 
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Como o método escolhido analisa os esforços somente entre duas ancoragens, os 

esforços no ponto C, por ser o encontro entre três linhas, apresenta um valor para cada 

caminho seguido no arranjo. Sendo desta forma definidos os pontos CZ-, CX+ e CX-, valor 

no ponto C seguindo o sentido indicado na sequência. 

De acordo com a norma ASME B 31.3, a tensão de flexão deve ser calculada 

utilizando a equação 3.4. 

𝑆𝑏 =
√(𝑖𝑖𝑀𝑖)2 + (𝑖𝑜𝑀𝑜)²

𝑊
 

(3.4) 

Sendo: 

𝑆𝑏: tensão resultante de flexão [Pa]; 

𝑖𝑖: fator de intensificação de tensões no plano; 

𝑀𝑖: momento no plano [N.m]; 

 𝑖𝑜: fator de intensificação de tensões fora do plano; 

𝑀𝑖: momento fora do plano [N.m]; 

𝑊: módulo de resistência da seção [m³]. 

Já para o cálculo da tensão proveniente de momentos de torção, a norma define a 

equação 3.5. 

𝑆𝑡 =
𝑀𝑡

2𝑊
 

(3.5) 

Sendo: 

𝑆𝑡: tensão torcional resultante [Pa]; 

𝑀𝑡: momento torcional [N.m]. 

Partindo das equações citadas acima, os valores de tensão nos pontos de ancoragem 

estão na Tabela 3.4. Lembrando que por se tratar de um “tê”, o ponto C apresenta um valor de 

tensão quando considerado o trecho na direção Z e outros valores quando considerados os 

dois sentidos do trecho na direção X. 
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Tabela 3.4 - Valores de tensão secundária 

Ponto Sb St Se 

A 229,654 MPa 0 MPa 229,654 MPa 

CZ- 45,032 MPa 0MPa 45,032 MPa 

CX+ 47,117 MPa 7,157 MPa 49,244 MPa 

CX- 47,117 MPa 7,157 MPa 49,244 MPa 

F 241,478 MPa 106,671 MPa 322,221 MPa 

I 241,478 MPa 106,671 MPa 322,221 MPa 

 

 Para se calcular o valor da tensão admissível de acordo com a norma foi utilizada a 

equação apresentada no Capítulo 2. Os valores de tensão admissível para o material escolhido 

também de acordo com a norma é igual para a menor e a maior temperatura consideradas no 

projeto, -183,1°C e 21°C, este valor na norma é de 137,90 MPa.  

Outro dado necessário é saber quantos ciclos são esperados para a tubulação projetada. 

O sistema estudado não apresenta comportamento cíclico planejado, pois se espera operação 

contínua dos dois vaporizadores para que os mesmos forneçam a vazão estipulada para o 

cliente. Logo o fator de redução de tensões é 1. 

A partir destas informações chega-se ao valor de 206,85 MPa para a tensão admissível 

secundária. Analisando os valores calculados utilizando o método do cantiléver guiado 

explicado em Bailona et al. (2006), conclui-se que nos pontos A, F e I, a tensão superou a 

admissível fazendo com que o arranjo proposto  não seja aprovado pela norma ASME B 31.3.  

Porém, conforme foi explicado, o método analítico proposto apresenta limitações, de 

modo que foi necessário fazer alterações no sistema proposto inicialmente. Portanto, para 

confirmar os resultados, foi realizada uma simulação computacional baseada no método dos 

elementos finitos, apresentada no Capítulo 4. 
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4 ANÁLISE COMPUTACIONAL 

 

Quando se requer uma análise formal de flexibilidade e os métodos aproximados como 

o do cantiléver guiado apresentado no capitulo anterior, não forem capazes de oferecer 

resultados tão precisos quanto necessários, utilizam-se programas de computador para realizar 

os cálculos de modo a obter os resultados desejados (França Filho, 2013).  

O programa escolhido para as análises foi AutoPIPE, desenvolvido pela Bentley. O 

programa já possui as definições de diversas normas de projeto de sistemas de tubulação, 

incluindo a utilizada para tubulação de processo, a ASME B 31.3. Além disso, possui uma 

biblioteca com dados sobre os tipos de tubos, materiais, válvulas, flanges e outros 

componentes. O AutoPIPE utiliza o método dos elementos finitos para calcular as tensões, 

forças e deslocamentos em sistemas de tubulações e estruturais. Para melhor compreender no 

que se baseia a simulação proposta, segue uma breve explicação sobre o método aplicado. 

 

4.1 MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS 

O método dos elementos finitos é um método matemático utilizado para se obter 

soluções de problemas complexos, dos quais não se conhece uma solução exata, sendo, 

portanto um método numérico (Teixeira-Dias et a.l, 2010). 

Para resolver problemas de engenharia, inicialmente é realizada uma discretização do 

problema real em elementos finitos. Cada elemento se conecta ao adjacente através de nós, 

então se analisa um elemento por vez, escrevendo as coordenadas de deslocamentos e forças 

atuantes em cada nó. Em seguida se aplica a equação de equilíbrio do problema, por se tratar 

de um problema estrutural as forças nos nós são proporcionais aos deslocamentos nodais. Para 
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cada elemento pode-se escrever a matriz de rigidez que relaciona os deslocamentos com as 

forças em cada nó (Teixeira-Dias et al., 2010). 

Após construir a matriz de rigidez de cada elemento, é possível realizar o agrupamento 

das mesmas com o objetivo de construir a matriz de rigidez global. O mesmo raciocínio é 

utilizado para criar o vetor de forças global.  Então se pode escrever o problema matricial que 

será resolvido. Na Figura 4.1, a matriz a esquerda é a matriz de rigidez global, o vetor em 

seguida é o dos deslocamentos de cada nó e o vetor a direita é o vetor de forças global 

(Teixeira-Dias et al., 2010). 

 

Figura 4.1 - Sistema de equações do método dos elementos finitos 

Fonte: Teixeira-Dias et al (2010) 

Em seguida, são aplicadas as condições de contorno, as restrições em cada nó e os 

carregamentos externos. Com essas modificações no sistema de equações o próximo passo é 

resolvê-lo (Teixeira-Dias et al., 2010). 

Para discretizar o problema, o  AutoPIPE utiliza elementos de viga com dois nós e seis 

graus de liberdade em cada dos nós: três de translação e três de rotação, para em seguida 

montar o sistema de equações e calcular os valores dos deslocamentos e tensões em cada 

ponto. 

Como no AutoPIPE usuário decide o número de elementos no modelo, é necessário se 

ter o cuidado de incluir um número de nós suficientes para  captar os detalhes do problema. 

Nos arranjos propostos os nós foram posicionados a cada 80 mm em média, no intuito de não 

perder informações sobre as tensões analisadas. 
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4.2 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

4.2.1 Arranjo 1 

Inicialmente, no programa devem-se inserir os dados necessários para os cálculos a 

serem realizados. Na tabela a seguir, estão listadas as informações necessárias para realizar a 

simulação.  

Tabela 4.1 - Entrada de dados computacionais 

Código utilizado ASME B 31.3 

Temperatura ambiente 21ºC 

Pressão de operação 1,89 MPa 

Temperatura de operação  -183,1ºC 

 

Em seguida são definidas as dimensões do tubo e seu material para modelar o sistema 

proposto. Depois de modelada a tubulação, com as válvulas, flanges, conexões, suportes e 

restrições posicionados corretamente, pode-se realizar a simulação. O modelo do arranjo 

proposto está representado na Figura 3.2, e o isométrico com mais detalhes no Apêndice 9.2.  

A primeira análise realizada foi a das tensões geradas pelas cargas de serviço, peso 

próprio e pressão interna. O resultado está representado por um mapa de cores na Figura 4.2. 

O modelo está colorido de acordo com a legenda na parte esquerda superior da imagem.  As 

cores mudam a cada incremento de 20% do valor da tensão admissível para o caso estudado. 
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Figura 4.2 - Tensões de Serviço no Arranjo1 

 

Os valores de tensão calculados estão abaixo da tensão admissível estabelecida para 

este caso em todo o modelo. O valor máximo de tensão foi de 14,97 MPa, que representa 

apenas 11% do valor admissível de 137,90 MPa. 

A próxima verificação é das tensões secundárias, visto que conforme explicado 

anteriormente, não é necessário estudar as cargas ocasionais. A Figura 4.3 apresenta as 

tensões resultantes da contração térmica dos tubos. 
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Figura 4.3 - Tensões Secundárias no Arranjo 1 

 

O resultado da simulação mostrou que a tensão aplicada supera o valor admissível no 

bocal de entrada do vaporizador V-02. No ponto em questão a tensão é de 226,90 MPa, 

superando a tensão secundária admissível de 206,84 MPa.  

Como este critério não foi atendido busca-se alternativas para melhorar a flexibilidade 

do arranjo de tubulação de modo que as tensões secundárias sejam reduzidas para um valor 

inferior ao admissível.  

 

4.2.2 Arranjo 2 

Partindo da ideia das curvas de expansão para aumento de flexibilidade, e dos 

conhecimentos de como a tensão varia dependendo do comprimento do segmento a partir do 

estudo analítico, o arranjo foi modificado. O novo arranjo está representado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 - Arranjo 2 

 

O isométrico com mais detalhes dos componentes está disponível no Apêndice 9.3. Na 

Figura 4.5 está representado o resultado da análise de tensões geradas pelas cargas de serviço. 

A mudança deste arranjo em relação ao proposto anteriormente é a inclusão de um trecho 

vertical na saída do tanque, aumentando o comprimento dos trechos verticais nas entradas dos 

vaporizadores, tornando o sistema mais flexível. 

T-01 V-01 

V-02 
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Figura 4.5- Tensões de Serviço no Arranjo 2 

 

Os valores ficaram novamente abaixo do valor admissível definido pela norma, sendo 

a tensão máxima encontrada no carregamento de 14,92 MPa, que representa 

aproximadamente 11% do valor permitido. 

A segunda análise realizada foi em realção as tensões deradas pelas contrações 

térmicas, quando o arranjo é submetido a temperatura de trabalho, -183,10°C. Os resultados 

desta análise esntão representados na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 - Tensões Secundárias no Arranjo 2 

 

Com a modificação do arranjo a tubulação se tornou mais flexível, podendo absorver 

os deslocamentos térmicos sem exceder a tensão admissível. Neste caso, o valor máximo de 

tensão encontrado foi de 145,37 MPa, na tubulação próxima ao bocal de entrada do 

vaporizador V-02. A tensão encontrada representa 70% do valor máximo permitido pela 

norma. Nas Figuras 4.7 e 4.8 estão representadas em detalhe as tensões secundárias nos bocais 

dos vaporizadores V-01 e V-02 respectivamente. 
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Figura 4.7 – Detalhe da tensão secundária na entrada de V-01 

 

Figura 4.8 - Detalhe da tensão secundária na entrada de V-02 

 

A próxima análise realizada foi a dos deslocamentos da tubulação durante operação. A 

norma não define valores limitantes para os deslocamentos, apenas diz que os mesmo devem 
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estar dentro de uma margem aplicável para o serviço, desde que não ocorram interferencias 

entre as tubulações. No caso de tubulações criogênicas, um valor comumente aplicado pela 

indústria é de 3 polegadas, aproximadamente 76 mm. Este valor foi definido pela prática, não 

apresentando justificativa matemática formal. O arranjo projetado, foi analisado sob este 

critério. Na Figura 4.9 está representada, de forma exagerada, a tubulação com os 

deslocamentos. 

 

Figura 4.9 - Deslocamentos no Arranjo 2 

 

Os valores calculados para os deslocamentos ficaram abaixo do valor definido como 

limite. O ponto do modelo com maior deslocamento está marcado na figura acima e tem o 

valor deste deslocamento representado na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Deslocamentos do ponto indicado na Figura 4.7 

Deslocamento no eixo X -2,82 mm 

Deslocamento no eixo Y 1,86 mm 

Deslocamento no eixo Z -0,57 mm 

Deslocamento total 3,42 mm 

Rotação no eixo X 0,02º 

Rotação no eixo Y 0,04º 

Rotação no eixo Z -0,12º 

Rotação total 0,13º 

 

 Outra análise a ser realizada é a de esforços nos bocais dos equipamentos. Os mesmos 

devem estar dentro dos limites impostos pelos fornecedores quando em operação. Este tipo de 

análise é mais crítica para equipamentos rotativos, como as bombas. Para outros 

equipamentos nem sempre é possível obter tais informações com os fornecedores. Uma 

prática usual na indústria, para quando isso acontece, é considerar os valores de tensão nos 

trechos de tubulação próximos aos bocais, se os mesmo são menores que uma fração do valor 

admissível determinado pela norma ASME B 31.3, então as forças e momentos atuantes nos 

bocais estão dentro dos valores admissiveis. Como não foi possível conseguir estes valores 

com o fornecedor dos vaporizadores, foi utilizado este último critério para validar os esforços 

nos bocais. No caso de equipamentos que, como os vaporizadores, não trabalham 

pressurizados, considera-se o valor inteiro da tensão admissível para limitar as tensões nos 

trechos próximos aos bocais.  Portanto, como todos os trechos da tubulação estão com tensões 

inferiores à admissivel pela norma, considera-se que os esforços nos bocais são aceitáveis. 

Nas Tabela 4.3 estão representados os valores de força e momentos nos bocais dos 

vaporizadores. 

Tabela 4.3 – Esforços nos bocais dos vaporizadores 

 V-01 V-02 

Fx 126 N -202 N 

Fy -93 N -159 N 

Fz -102 N -159 N 

Ftotal 187 N 302 N 

Mx 27 N.m 40 N.m 

My -2 N.m 8 N.m 

Mz 41 N.m -64 N.m 

Mtotal 49 N.m 76 N.m 
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Outro resultado importante da análise realizada é verificar os esforços nos suportes da 

tubulação. Estes valores são utilizados para dimensionar os perfis onde a tubulação se apoia. 

Na Tabela 4.2 são apresentados os valores das forças atuantes nos suportes e os 

deslocamentos da tubulação no ponto de apoio, lembrando que o grampo utilizado possui uma 

folga de 2 mm, valor usual para este tipo de arranjo. Os valores são considerados tanto para o 

sistema em operação quanto para o sistema parado. Ressaltando que os valores de 

deslocamento estão abaixo do limite estabelecido. 

Tabela 4.4 - Esforços nos suportes Arranjo 2 

 Grampo 1 Grampo 2 

Sistema Parado Sistema em Operação Sistema Parado Sistema em Operação 

Fx 0 N 0 N 0 N 0 N 

Fy -72 N 0 N -83 N 43 N 

Fz 0 N 0 N 0 N 0 N 

Ftotal 72 N 0 N 83 N 43 N 

Dx -0,01 mm 1,36 mm -0,01 mm -2,53 mm 

Dy 0,00 mm 1,96 mm 0,00 mm 2,00 mm 

Dz -0,06 mm -0,15 mm -0,08 mm -0,50 mm 

Dtotal 0,07 mm 2,39 mm 0,08 mm 3,26 mm 

 

Os dimensionamentos dos perfis onde os suportes estão localizados estão além do 

escopo do trabalho apresentado. 

A partir das informações apresentadas, analisando as tensões presentes na tubulação 

provenientes das cargas de serviço e secundária de acordo com os critérios apresentados na 

norma que rege o projeto de tubulações de processo, a ASME B 31.3, pode-se concluir que o 

arranjo apresentado está aprovado em relação a sua flexibilidade. 
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5 OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E SEGURANÇA 

 

5.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

O sistema estudado foi projetado para funcionamento contínuo, sem interrupções 

programadas. O modelo dos trocadores de calor foi selecionado de modo que cada um deles 

fosse capaz de vaporizar a vazão de produto definida em contrato. Porém, os dois funcionam 

juntos durante a operação normal. Isto é feito pois se os vaporizadores funcionassem com a 

vazão máxima se formaria uma camada muito espessa de gelo ao redor dos mesmos, 

diminuindo a eficiência dos equipamentos. Então, ao funcionarem em conjunto, os 

vaporizadores se mantêm eficientes e a vazão requerida é alcançada. Na Figura 5.1 estão 

representados vaporizadores semelhantes aos utilizados no projeto. 

 

Figura 5.1 - Vaporizadores atmosféricos 

Fonte: GB Criogênicos (2017) 

Outro detalhe importante de operação que influencia no projeto é a formação de gelo 

na válvula e nos trechos de tubo adjacentes. Para que seja possível operar as válvulas mesmo 

com gelo, as mesmas devem possuir a haste estendida, para que o gelo não alcance o volante 

das válvulas impossibilitando a sua operação. 

Geralmente, devido a esta formação de gelo no sistema, é instalada uma mangueira de 

água próxima ao conjunto, para que o operador da carreta de líquido possa desfazer o gelo 

quando for realizar a operação de enchimento do tanque. 
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5.2 SEGURANÇA 

Alguns dos cuidados de segurança mais gerais em plantas industriais são a locomoção 

com calma e atenção às sinalizações de possíveis desníveis e interferências no caminho. Em 

relação ao projeto, são realizadas reuniões de verificação dos cuidados necessários ao 

processo de separação de ar criogênica.  

Os sistemas, como o projetado, possuem uma válvula de segurança entre a saída do 

tanque e as válvulas manuais. Esta válvula se faz necessária para o caso de parada dos dois 

vaporizadores, o que significa o fechamento das duas válvulas manuais. Neste caso, o líquido 

preso na tubulação entre a saída do tanque e as válvulas manuais pode entrar em ebulição, o 

gás então irá aumentar a pressão interna da tubulação para além da qual ela foi projetada para 

suportar, neste momento a válvula de segurança irá abrir e a saída do gás irá aliviar a pressão 

interna. Válvulas de segurança deste tipo geralmente não são consideradas na análise de 

flexibilidade, pois somente exercem força quando o sistema não está em operação e mesmo 

neste caso as forças são negligenciáveis devido ao tamanho da válvula. Na Figura 5.1 está 

representado o modelo de uma válvula utilizada neste tipo de sistema. 
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Figura 5.1 - Válvula de segurança operada por mola 

Fonte: Grofe (2017) 

Mais informações sobre a válvula de segurança podem ser encontradas no catálogo 

disponibilizado no site do fabricante replicado no Anexo 10.2. É importante direcionar a saída 

da válvula de segurança para um local seguro, de modo que o fluído não entre em contato 

com outros sistemas e também não seja direcionado para ambientes confinados. Sabe-se que 

os gases do ar não são tóxicos, porém um ambiente com alta concentração de nitrogênio, por 

exemplo, pode ser capaz de causar asfixia devido à falta de oxigênio. 

 Além disso, dependendo do tamanho dos tanques de armazenamento existentes na 

planta, se faz necessária a elaboração de um plano de ação para o caso de derramamento do 

produto, o que geralmente inclui a construção de barreiras e canaletas para evitar o 

escoamento descontrolado dos líquidos.  

Como o sistema projetado é de oxigênio, existem cuidados extras a serem tomados. 

Conforme citado no Capítulo 2, devem-se controlar os mecanismos de ignição em sistemas de 

oxigênio, visto que alguns materiais se tornam inflamáveis em ambiente com alta 

concentração de oxigênio. 
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Um dos principais cuidados é com a limpeza dos componentes utilizados na 

construção do sistema.  Particulados, filmes de óleo ou graxa podem gerar uma ignição 

catastrófica para o sistema (Beeson et al., 2010). Existe manuais como Beeson et al. (2010), 

que baseados nas normas da ASTM sobre sistemas de oxigênio, definem os métodos de 

limpeza e também os produtos que podem ser utilizados para realizar tal atividade. 

Novamente deve-se atentar para a seleção do material no projeto da válvula de 

segurança a ser utilizada. Por ser especificada para funcionar com gás escoando a velocidades 

maiores, o material dos tubos na entrada e na saída da válvula deve ser capaz de se manter não 

inflamável em altas concentrações de oxigênio, mesmo submetido a mecanismos de ignição 

como choque de partículas e atrito no escoamento. 

Outro aspecto de segurança, que também está relacionado à eficiência de processos 

criogênicos, é o isolamento. Os tipos de isolamento são definidos pela norma ASME B 31.3. 

A tubulação deve ser isolada quando se necessita manter uma temperatura para a qualidade do 

processo e evitar falhas. 
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6 ANÁLISE DE CUSTOS 

 

A análise de custos do arranjo aprovado no Capítulo 4 foi realizada com o auxílio da 

equipe de engenharia de estimativas da White Martins Gases Industriais. Para realizar tal 

estimativa, foram calculadas as massas dos tubos, conexões e flanges utilizados. Em seguida 

foram consideradas as válvulas. Por se tratar de um sistema de oxigênio, foi necessário 

considerar o serviço de limpeza para oxigênio para toda a tubulação. As informações sobre as 

massas dos componentes foram obtidas utilizando a base de dados do programa de 

computador PIPEDATA-PRO.  

Os valores de massa utilizados para cada componente bem como a metragem dos 

tubos e quantidade das conexões e acessórios utilizados para estimar os custos, estão na 

Tabela 6.1.  

Tabela 7.1 - Quantitativos de materiais 

Tubo A312 TP304 1” 40S 2,6 kg/m 4,4 m 

Tubo A312 TP304 ½” 40S 1,3 kg/m 0,3 m 

Curvas 90º A312 TP304 1” 

40S 

0,5 kg/peça 6 peças 

Tê A312 TP304 1” 40S 0,6 kg/peça 1 peça 

Flanges 1” 150# 1,5 kg/peça 4 peças 

Flanges ½” 300# 1,8 kg/peça 2 peças 

Reduções 1” para ½” 0,2 kg/peça 2 peças 

 



59 

 

 

 

 

As reduções foram contadas como conexões de 1 polegada e os valores totais foram 

arredondados para o inteiro superior mais próximo. A partir destes totais, foi possível realizar 

a estimativa dos custos de material e montagem do arranjo analisado. Os valores estão 

separados em material e serviço. Na parte de serviço dos tubos e válvulas é considerado o 

custo de montagem dos mesmos. A estimativa de custos do sistema está apresentada na 

Tabela 7.2.  

Tabela 7.2 - Estimativa de custos do sistema analisado 

Item Quantitativo Material Serviço 

Tubos e conexões A312 

TP304 1” 40S 

22 kg R$ 550,00 R$ 2.970,00 

Tubos e conexões A312 

TP304 ½” 40S 

4 kg R$ 100,00 R$ 540,00 

Válvulas bronze NPT 1” 

globo 

2 peças R$ 90,00 R$ 486,00 

Limpeza para oxigênio de 

tubos e conexões de 1” 

5 m R$ 49,14 R$ 163,80 

Limpeza para oxigênio de 

tubos e conexões de ½” 

1 m R$ 77,76 R$ 259,20 

Limpeza para oxigênio de 

válvulas manuais de 1” 

2 peças R$ 59,40 R$ 198,00 

Subtotal  R$ 926,30 R$ 4.617,00 

Total R$ 5.543,30 

 

 

É importante ressaltar que os valores analisados não levam consideração os custos de 

projeto, como o tempo de trabalho do engenheiro para realizar a análise de flexibilidade ou do 

projetista para confeccionar os isométricos e outros documentos. Também não são contados 

os custos dos recursos utilizados como a licença dos programas de computador. Por fim, 

também é necessário informar que esta cotação não foi comparada com a de outras empresas.
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7 CONCLUSÕES 

 

A presença do mercado de gases nos mais diversos setores industriais é de relevância. 

Alguns exemplos possíveis são as siderúrgicas, que geralmente possuem uma planta de 

separação de ar dentro de suas instalações para suprir a demanda de oxigênio e a indústria 

alimentícia, que utiliza o nitrogênio líquido para conservação criogênica. Além disso, alguns 

dos gases produzidos são utilizados como medicamentos, como é o caso do oxigênio. 

No projeto de plantas de separação do ar, a etapa de detalhamento da tubulação 

corresponde a grande parte do investimento realizado e a análise de flexibilidade, conforme 

mostrado, é necessária em instalações criogênicas.  

O presente trabalho estudou os critérios utilizados neste tipo de análise, além de 

abordar conceitos relacionados ao projeto de tubulações como acessórios e seleção de 

materiais. Em seguida, foi realizada a análise de flexibilidade de um arranjo projetado para 

uma planta de separação de ar. Para finalizar foram feitas considerações sobre a operação, 

manutenção e segurança do sistema e uma estimativa de custos da tubulação. 

Comparando os resultados obtidos com os critérios determinados pela norma de 

projeto de tubulações de processo, a ASME B 31.3, foi possível concluir que o arranjo possui 

flexibilidade suficiente para suportar as contrações térmicas decorrentes das temperaturas de 

trabalho criogênicas. Outros aspectos, como esforços nos bocais e deslocamentos, também 

estão de acordo com os limites estipulados.  Deste modo, o sistema está aprovado para o 

serviço estipulado. 

Como trabalhos futuros, pode ser sugerida a realização de uma análise mais minuciosa 

dos materiais utilizados em sistemas de oxigênio, visando entender de forma mais completa as 

características dos mesmos. A partir desta investigação, podem ser sugeridas alternativas para 

os materiais que são tradicionalmente escolhidos para as condições apresentadas.  
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Também poderiam ser abordados outros aspectos do projeto de tubulações, como a 

seleção de válvulas, o dimensionamento dos perfis dos suportes, a pintura e o isolamento dos 

tubos. Além disso, poderia ser realizada uma comparação de preços e condições entre 

diferentes empresas com competência na área. Por fim, sugere-se também a análise de 

sistemas mais complexos presentes em uma planta de separação de ar por destilação, o que 

permitiria estudar novos acessórios de tubulação e seus efeitos na flexibilidade do arranjo. 
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9 APÊNDICES 

 

9.1 MEMÓRIA DE CÁLCULOS – ANÁLISE DE TENSÕES TÉRMICAS PELO 

MÉTODO DO CANTILÉVER GUIADO 

Valores calculados utilizando as equações apresentadas para o método do cantiléver 

guiado no Capítulo 3. 

Propriedade Valor Unidade 

J 3,6355E-08 m^4 

E* 2,08862E+11 Pa 

W 2,1793E-06 m^3 

e* 0,0029996 m/m 

   Valores obtidos no Anexo 7 de Bailona et al (2006) 

*=interpolação linear 

 

 TRECHO ABC 

    

     Membro Eixo da contração L (m) delta (m) Segmentos se opondo 

AB X 0,47 0,001409812 BC 

BC Y 0,809 0,002426676 AB 
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Forças e momentos exercidos pelo segmento AB 

delta AB/BC 0,001409812 m   

  

F AB/BC 242,6165738 N X- 

F AB/C 242,6165738 N X- 

F AB/A 242,6165738 N X+ 

        

M AB/C (FLEXÃO) 98,13840411 N.m Y+ 

  

Forças e momentos exercidos pelo segmento BC 

delta BC/AB 0,002426676 m   

  

F BC/AB 2129,722995 N Z+ 

F BC/A 2129,722995 N Z+ 

F BC/C 2129,722995 N Z- 

  

M BC/A (FLEXÃO) 500,4849039 N.m Y- 

   Sb (MPa) St (MPa) Se (MPa) 

A 229,6539732 0 229,6539732 

C 45,0320764 0 45,0320764 

 

TRECHO CDEF 

    

     Membro Eixo da contração L (m) delta (m) Segmentos se opondo 

CD X 0,748 0,002243701 DE, EF 

DE Z 0,3 0,00089988 CD, EF 

EF Y 0,339 0,001016864 CD, DE 
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Forças e momentos exercidos pelo segmento CD 

  

delta CD/DE 0,000918459 m     

  

F CD/DE 3099,565725 N X-   

F CD/C 3099,565725 N X+   

  

M CD/F (TORÇÃO) 464,9348588 N.m Y+ É igual ao momento de CD sobre DE  

  

delta CD/EF 0,001325242 m     

          

F CD/EF 3099,565725 N X-   

F CD/F 3099,565725 N X-   

  

M CD/F (FLEXÃO) 525,3763904 N.m Z- É igual ao momento de CD sobre EF 

  

Forças e momentos exercidos pelo segmento DE 

  

delta DE/CD 0,000823246 m     

  

delta DE/EF 7,66344E-05 m     

  

F DE/CD 179,2377385 N Z+   

F DE/C 179,2377385 N Z+   

  

F DE/EF 179,2377385 N Z-   

F DE/F 179,2377385 N Z-   

  

M DE/C (FLEXÃO) 67,03491419 N.m Y-   

  

M DE/F (FLEXÃO) 30,38079667 N.m X+   
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Forças e momentos exercidos pelo segmento EF 

  

delta EF/DE 6,16269E-05 m     

  

F EF/DE 207,9751262 N Y+   

F EF/F 207,9751262 N Y-   

  

M EF/C (TORÇÃO) 31,19626892 N.m X- É igual ao momento de EF sobre DE  

  

delta EF/CD 0,000955237 m     

  

F EF/CD 207,9751262 N Y+   

F EF/C 207,9751262 N Y+   

  

M EF/C (FLEXÃO) 77,78269718 N.m Z+ É igual ao momento de HI sobre CG 

 

  Sb (MPa) St (MPa) Se (MPa) 

C 47,117 7,157 49,244 

I 241,478 106,671 322,221 

 

TRECHO CGHI 

    

     Membro Eixo da contração L (m) delta (m) Segmentos se opondo 

CG X 0,748 0,002243701 GH, HI 

GH Z 0,3 0,00089988 CG, HI 

HI Y 0,339 0,001016864 CG, GH 
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Forças e momentos exercidos pelo segmento CG 

  

delta CG/GH 0,000918459 m     

          

F CG/GH 3099,565725 N X+   

F CG/C 3099,565725 N X-   

  

M CG/I (TORÇÃO) 464,9348588 N.m Y- É igual ao momento de CG sobre GH  

  

delta CG/HI 0,001325242 m     

  

F CG/HI 3099,565725 N X+   

F CG/I 3099,565725 N X+   

  

M CH/I (FLEXÃO) 525,3763904 N.m Z+ É igual ao momento de CG sobre HI 

  

Forças e momentos exercidos pelo segmento GH 

  

delta GH/CG 0,000823246 m     

  

delta GH/HI 7,66344E-05 m     

  

F GH/CG 179,2377385 N Z+   

F GH/C 179,2377385 N Z+   

  

F GH/HI 179,2377385 N Z-   

F GH/I 179,2377385 N Z-   

  

M GH/C (FLEXÃO) 67,03491419 N.m Y+   
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MGH/I (FLEXÃO) 30,38079667 N.m X+   

  

Forças e momentos exercidos pelo segmento HI 

  

delta HI/GH 6,16269E-05 m     

          

F HI/GH 207,9751262 N Y+   

F HI/I 207,9751262 N Y-   

          

M HI/C (TORÇÃO) 31,19626892 N.m X- É igual ao momento de HI sobre GH  

  

delta HI/CG 0,000955237 m     

  

F HI/CG 207,9751262 N Y+   

F HI/C 207,9751262 N Y+   

          

M HI/C (FLEXÃO) 77,78269718 N.m Z- É igual ao momento de HI sobre CG 

 

  Sb (MPa) St (MPa) Se (MPa) 

C 47,1174883 7,157405801 49,24399999 

I 241,4784877 106,6706876 322,2210458 

 

Esforços nas Ancoragens 

     

         FX FY FZ MX MY MZ 

A 242,617 0,000 2129,723 0,000 -500,485 0,000 

CZ- -242,617 0,000 -2129,723 0,000 98,138 0,000 

CX+ 3099,566 207,975 179,238 -31,196 -67,035 77,783 

CX- -3099,566 207,975 179,238 -31,196 67,035 -77,783 

F -3099,566 -207,975 -179,238 30,381 464,935 -525,376 

I 3099,566 -207,975 -179,238 30,381 -464,935 525,376 
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9.2 ISOMÉTRICO DO ARRANJO 1 
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9.3 ISOMÉTRICO DO ARRANJO 1 ANALÍTICO 
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9.4 ISOMÉTRICO DO ARRANJO 2 
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10  ANEXOS 

10.1 CATÁLOGO DAS VÁLVULAS MANUAIS 
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10.2 CATÁLOGO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA 

 

 


