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RESUMO 

Entender o comportamento do fluido é fundamental para o correto dimensionamento 

da válvula de segurança. Seu estado, temperatura e o volume específico são propriedades que, 

juntamente com a pressão, são importantes para todo o processo. Através de equações de 

estado pode-se estimar o comportamento de diversos fluidos utilizados na indústria, como o 

dióxido de carbono no estado gás/vapor, utilizado nesse estudo. E a partir de fórmulas 

propostas pela norma API 520 e o manual de válvulas da fabricante Crosby pode-se construir 

um modelo para dimensionar válvulas de segurança. Os Fluidos, em geral, apresentam 

propriedades específicas e devem ser estudados individualmente conforme as suas 

características, pois a válvula de segurança apresentam respostas diferentes, dependendo das 

suas variações. Por isso, devido aos seus resultados satisfatórios e à facilidade de utilização, 

equações de estado cúbico foram utilizadas para quantificar o efeito termodinâmico dos gases 

em condições de operação. Essas equações descrevem bem o comportamento do fluido e são 

de vital importância para a segurança do equipamento e eficiência de projeto 

A utilização de uma equação de estado de maneira inadequada pode acarretar em erros 

de projeto, causando riscos operacionais, perda de desempenho e segurança do equipamento. 

Foi concluído que fluidos polares e com cadeias moleculares maiores apresentam uma maior 

sensibilidade na quantificação de seus dados e por isso requerem um maior cuidado para 

serem estudados. Ter conhecimento sobre a tolerância no dimensionamento e  noção prévio 

sobre o comportamento do fluido são extremamente importantes, pois apesar de alguma 

dessas equações apresentar excelentes resultados, dependendo da faixa de temperatura, ela 

pode não satisfazer às exigências da norma API 520. 

 

Palavras-Chave: Válvula de segurança; fluidos, norma, dimensionamento. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Understand the fluid’s behavior is fundamental for the safety valves sizing. Its state, 

temperature and specific volume, along with the pressure are important properties to the entire 

process. By means of state equations is possible to estimate the behavior of several fluids used 

in industry, such as carbon dioxide in gas/vapor state, used in this study. Also, from formulas 

proposed by codes and standards and the valve’s handbook it was possible to construct a 

model to size pressure relief safety valves. Fluids, in general, have specific properties and 

should be studied individually according to their characteristics, since the pressure relief 

safety valve presents different responses depending on their variations. Therefore, due to its 

satisfactory results, cubic state equations were used to quantify the gases thermodynamic 

effects under operating conditions. These equations describe perfectly the behavior of the 

fluid and are vitally important to equipment safety and design efficiency. 

Using a state equation improperly can lead to design errors, causing operational risk, 

loss of performance, and equipment unsafety. It was concluded that polar fluids with larger 

molecular chains present a greater sensitivity in the quantification of their data and therefore 

require greater care to be studied. Acknowledge the tolerance in valves sizing and having the 

prior notion about the fluid’s behavior are extremely important, because although some of 

these equations present excellent results, depending on the temperature range, it may not meet 

the requirements of the standard. 

Key-Words: Pressure relief safety valve; fluids; standard; sizing. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de industrialização foi um marco muito importante para a modernização da 

nossa sociedade pois possibilitou uma maior produção, com melhor qualidade, menor custo e 

em menor tempo. Essa inovação proporcionou uma evolução de uma sociedade que dependia 

exclusivamente de pequenos empreendedores (artesãos), em meados no século XVI, para  

uma sociedade que fomentaram um mercado de bens de consumo e aceleraram a economia. 

O aumento desenfreado da produção gerou, consequentemente, um aumento no risco 

na operação das máquinas que, muitas das vezes, eram programadas para operarem em sua 

capacidade máxima de produção. Tanto os trabalhadores como os processos ficavam a mercê 

dessa necessidade de aceleração. Em 1830, Timothy Hackworth projetou a primeira válvula 

de segurança com a finalidade de segurança propriamente dito. Apesar de ter sido o primeiro 

grande e importante passo para a segurança do trabalhador e do processo, esse mecanismo 

não era confiável em função do grande número de acidentes que persistiam durante os anos.   

O acidente mais marcante da historia ocorreu no ano de 1905 em Brockton, 

Massachusetts. Uma antiga caldeira explodiu, ocasionando 58 mortes, 117 feridos e uma 

fabrica totalmente devastada. Devido à  necessidade, criaram-se normas e códigos para a 

criação e a utilização desses dispositivos, e assim, prevenir acidentes. 

A válvula de segurança tem como função principal aliviar a pressão interna de um 

sistema, quando essa pressão chega a um limite pré-estabelecido. Para diminuir a pressão 

interna, a válvula permite a passagem do fluido através de um orifício para o meio externo. O 

princípio é o mesmo da válvula de uma panela de pressão e o mecanismo, basicamente, é 

composto por uma mola, uma haste, um ajustador, um bocal de entrada e um pino. O seu 

funcionamento é relativamente simples: a válvula é acoplada num sistema e ajustada para 

abrir numa determinada pressão. O pino, que fica alojado no bocal de entrada da válvula, 

experimenta uma determinada pressão de operação; caso essa pressão exceda a pressão de 

ajuste, ela provocará uma deformação na mola que fica apoiada pela haste até a outra 

extremidade da válvula; com a deformação da mola cria-se uma abertura que permite que o 

fluxo passe através da válvula até o bocal de saída.  

Normalmente, são utilizados normas e códigos que regulam o funcionamento desses 

mecanismos, a fim de garantir uma mínima segurança no sistema. O manual da válvula 
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também é um importante instrumento e serve para familiarizar os usuários com os vários 

parâmetros envolvidos no funcionamento da válvula. Nesse trabalho, foi utilizado o manual 

da Crosby, o qual fornece informações detalhadas de como alguns códigos e normas que 

governam o projeto foram utilizados para a confecção das válvulas de segurança Crosby. 

Essas válvulas são fabricadas e testadas de acordo com os códigos da ASME (American 

Society of Mechanical Engineers) e as fórmulas para dimensionamento estão de acordo com a 

API 520. 

Algumas peculiaridades da válvula, porém, são importantes serem observadas para o 

seu uso correto. Por exemplo, algumas válvulas estão sujeitas a uma pressão, no bocal de 

saída, maior do que a atmosférica quando estas interligam o sistema principal a um 

secundário. Essa pressão interfere diretamente no dimensionamento da válvula e será avaliada 

posteriormente neste trabalho. Outra peculiaridade está no fluido a ser trabalhado, 

dependendo do estado dele (compressível ou não), a válvula sofrerá uma adaptação em sua 

mecânica, inclusive em sua nomenclatura. Existem três tipos de válvulas que podem ser 

mencionados: as válvulas de segurança, que trabalham com fluidos incompressíveis (água por 

exemplo), as válvulas de alívio, que trabalham com fluidos incompressíveis, e as válvulas de 

segurança e alívio, que são aquelas ajustadas para trabalhar com os dois tipos de fluidos. 

Segundo a norma API 520, a seleção da válvula não pode ser baseada em condições e 

valores arbitrários e a responsabilidade da seleção da válvula e seu dimensionamento 

interferem diretamente na segurança do sistema.  

O manual da fabricante da válvula que estudaremos apresenta uma seção que é 

fornecido para auxiliar no cálculo da área efetiva requerida de uma válvula de alívio. O 

tamanho e estilo de válvula apropriados devem ser selecionados, e no caso de válvulas de 

alívio de pressão os ajustem devem ser feitos a partir do conhecimento completo dos 

requisitos preestabelecidos do sistema a ser protegido e das condições ambientais específicas 

dessa instalação. A seleção não deve basear-se em condições arbitrariamente assumidas nem 

em informações incompletas. 

O manual possui fórmulas para dimensionar válvulas para gases, vapores, líquidos e 

diferentes tipos de válvulas quando o fluxo requerido é expresso em quilogramas por hora e 

sabendo que fatores de correção são incluídos para contabilizar os efeitos das condições de 

contrapressão, compressibilidade e fluxo subcrítico. 
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O interesse desse estudo é analisar numericamente, através de softwares apropriados, 

o comportamento de válvulas de pressão com diferentes geometrias e diferentes fluidos, e 

comparar com o resultado analítico obtido através das equações fornecidas pelo fabricante. O 

objetivo desse trabalho é avaliar se as constantes incorporadas às formulas de área efetiva são 

válidas nas diversas aplicações sugeridas. 

 

Um dos objetivos deste trabalho é analisar o dimensionamento de uma válvula de 

pressão mediante uma comparação de dados experimentais para dados obtidos analiticamente. 

Na próxima sessão, a equação para dimensionamento desse dispositivo será apresentada, mas, 

por hora, é necessário serem feitos alguns questionamentos com o intuito de revelar algumas 

das intenções deste estudo e posicionar o leitor sobre algumas das características principais 

desse elemento mecânico. 

 

 Qual a influência do fluido no dimensionamento da válvula? 

A válvula de pressão é um dispositivo projetado para que haja uma maior 

confiabilidade de sistemas de processos industriais com linhas que trabalham com pressões 

elevadas. Normalmente, nesses processos são utilizados para diferentes tipos de fluidos com 

diferentes tipos de condições termodinâmicas. Visto a grande variedade de gases que podem 

ser utilizados em plantas industriais, o tipo do fluido é uma variável importante no 

dimensionamento da válvula? 

 

 

 

 

 Quais propriedades do fluido são mais relevantes nesse procedimento? 
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Quando se analisa determinado tipo de fluido, é constatado que existe uma 

enormidade de propriedades que muitas das vezes são difíceis de serem mensuradas. Outra 

dificuldade é ter a exata compreensão sobre aquela propriedade, sobre qual o efeito físico dela 

e, para este estudo, qual a sua influência na determinação de características geométricas da 

válvula. 

Na sessão que trata mais diretamente sobre o dimensionamento, é visto que 

propriedades como temperatura; pressão e fator de compressibilidade são variáveis que estão 

relacionadas diretamente com a equação. Mas além destas, será que existem outras que irão 

influenciar indiretamente no dimensionamento? 

 

 

 Qual a eficácia das equações de estado? 

Quando se faz uma estimativa do comportamento de determinado fluido é bom que se 

utilize ferramentas que reflitam com precisão a resposta do fluido para uma determinada 

situação. Neste trabalho foram empregadas equações de estado que fazem parte de um 

processo analítico para a obtenção de dados termodinâmicos para determinado fluido. 

Foram recorridas algumas equações de estado cúbicas nesse processo. Sendo elas: Van 

der Waals, Redlich Kwong (RK), Soave e Peng Robinson. Essas equações descrevem uma 

série de evolução que foi iniciada com a mais simples considerada, a equação de gás ideal, até 

a mais complexa (Peng Robinson), que considera o fator acêntrico para ajustar ao 

comportamento de alguns gases mais complexos. 

A questão é que, apesar de uma maior precisão, equações como Soave e Peng Robison 

consideram vários aspectos que as tornam difíceis de serem manipuladas em relação as 

primeiras. Então para qual situação deve-se lançar mão de um  maior custo computacional em 

prol de uma maior precisão? 
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 Existe uma faixa de temperatura apropriada para cada equação? 

 

Válvulas de pressão são utilizadas em diversos tipos de equipamentos mecânicos, seja uma 

esfera de armazenamento, um trocador de calor, um vaso de pressão, cada um desses trabalha 

numa determinada faixa de temperatura de operação.  Então, com toda a estimativa de dados 

operacionais verificados anteriormente em mãos é possível ter noção de qual vai ser a máxima 

e a mínima temperatura considerada no processo. Sendo assim, será que essa faixa de 

temperatura utilizada pode interferir na obtenção de dados a partir das equações de estado? 

Ou, mais diretamente, no dimensionamento da válvula de pressão? 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção serão apresentados algumas das contribuições das principais literaturas 

que retratam a válvula de segurança. Serão abordados assuntos como a história, o 

funcionamento, as aplicações, a terminologia, o dimensionamento das válvulas de segurança, 

entre outros.  

1.1 HISTÓRIA 

1.1.1 História das Válvulas de Segurança 

Acredita-se que o cientista francês Denis Papin inventou a válvula de segurança no 

final do século XVII. O dispositivo foi utilizado durante muitos anos, principalmente para 

aplicações a vapor ou instalações de destilação em toda a Europa. Posteriormente, o 

mecanismo foi utilizado como alavanca, para levantamento de peso, chegando a ser 

comercializado no começo do século XX (Fígura 2.1- a). Porém, alguns acreditam que Papin 

foi o inventor de somente algumas melhorias, e que a válvula de segurança já vinha sendo 

utilizada 50 anos antes por Rudolf Glauber, um alquimista alemão. Por volta de 1830, 

Timothy Hackworth desenvolveu uma válvula de segurança aberta para trens a vapor e 
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caldeiras (Fígura 2.1 - b). Entretanto, essas instalações a vapor não se tornaram realmente 

seguras com esse dispositivo de segurança, muitas explosões aconteciam naquela época, e 

devido a isso, os códigos e normas foram criados (HELLEMANS, 2008). 

 

 

Figura 1-1– a) Desenho esquemático de uma antiga válvula de segurança funcionando 

como alavanca, para levantar pesos; b) Ilustração da primeira válvula de segurança 

aberta operada por mola.  

Fonte: Hellemans (2008). 
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1.1.2 História das normas ASME e API 

No inicio da era industrial, a dificuldade de encontrar ferramentas e peças de máquinas 

padronizadas era enorme. Em 1880, a American Society of Mechanical Engineers (ASME) foi 

fundada com objetivo de garantir a confiabilidade, a segurança e a eficiência no design de 

máquinas e na produção mecânica, sempre mantendo altos padrões de qualidade. Em 1884, a 

ASME publicou sua primeira norma, o “Code for the Conduct of Trials of Steam Boilers” 

(Código para conduta de ensaios de caldeiras a vapor, em tradução livre).  

Em 1911, O governo dos Estados Unidos, como medida de segurança, pediu a ASME 

que desenvolvesse uma norma para combater as diversas falhas e explosões de caldeiras e 

vasos de pressão que ocorriam no país. Assim, em 1914, surgiu a famosa “Norma de 

Caldeiras e Vasos de Pressão ASME” (em inglês: “ASME Boiler and Pressure Vessel Code – 

BPVC”) que impõe regras de segurança e exigências para todos os métodos de construção 

para qualquer dispositivo de alívio de pressão. A Europa e outras partes do mundo usaram 

esse código como base para suas próprias regras nacionais de segurança contra equipamentos 

de alívio de pressão. Atualmente, o BPVC da ASME é usado por mais de 100 países no 

mundo e foi incorporado nas leis estaduais dos Estados Unidos e em nove províncias 

canadenses, (HELLEMANS, 2008). 

Segundo Potter (1990), devido ao crescimento das indústrias de petróleo e 

petroquímica, em 1919, criou-se o Instituto Americano de Petróleo (em inglês: American 

Petroleum Institute - API) com objetivo de padronizar os equipamentos petrolíferos. As 

primeiras normas foram criadas cinco anos depois, em 1924. Hoje em dia, a API mantém 

quase 700 padrões e recomendações práticas que abrangem todos os segmentos da indústria 

de petróleo e gás à respeito da segurança e do uso desses equipamentos de engenharia.  

Atualmente, vivemos em uma economia totalmente global, onde a maioria das grandes 

fabricantes seguem ou se baseiam nos códigos dos EUA e/ou da Europa, mas é importante 

salientar que a API publica normas que são apenas recomendações, enquanto a ASME publica 

normas que são leis no seu país de origem. 
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1.2 DEFINIÇÃO E FUNÇÃO DE UMA VÁLVULA DE SEGURANÇA 

Primeiramente, é necessário definir uma válvula de segurança (em inglês: Pressure 

Safety Valve – PSV): é um dispositivo de alívio de pressão que é capaz de purgar um sistema 

sob uma condição de sobrepressão. Seu propósito principal é a proteção de vida e 

equipamentos e é muitas vezes o dispositivo de controle final na prevenção de acidentes ou 

explosões causadas por sobrepressão. 

 Através de uma descarga controlada de uma quantidade necessária de fluido a uma 

pressão predeterminada, uma PSV deve evitar a sobrepressão em recipientes e sistemas 

pressurizados e operar dentro de limites determinados por códigos internacionais. Essa válvla 

deve se fechar a uma pressão preestabelecida quando a pressão do sistema já tiver retornado a 

um nível seguro em valores determinados pelos códigos.  

As PSVs devem ser projetadas com materiais compatíveis a diversos fluidos de 

processo, desde os mais simples como ar e água até os mais corrosivos e tóxicos. Eles também 

devem ser projetados para operar de forma consistente e suave com misturas de fluidos e em 

todas as fases possíveis. Mesmo com todos esses parâmetros de projeto, há uma grande 

variedade de produtos disponíveis no mercado hoje, e todos com a prerrogativa de que de 

cumprirem os códigos internacionalmente reconhecidos. 

Todo sistema de processo industrial é projetado para funcionar a uma certa pressão e a 

uma temperatura máxima chamadas de temperatura e pressão de projeto. O interesse 

econômico é trabalhar o mais próximo possível dos limites máximos dessa pressão de projeto, 

a fim de otimizar a saída do processo, aumentando assim a rentabilidade do sistema. 

Hoje em dia, as pressões e o fluxo na indústria de processos são controlados por 

sistemas de processos eletrônicos e dispositivos de instrumentação altamente sofisticados. 

Quase todos os sistemas de controle são alimentados por uma fonte de energia externa 

(elétrica, pneumática, hidráulica). As leis exigem que, quando algo falhar em relação às 

redundâncias internas, ainda exista um dispositivo de trabalho independente, alimentado 

apenas pelo meio que protege. Esta é a função da PSV, que, quando tudo estiver funcionando 

corretamente no sistema, não tem que funcionar. No entanto, a prática prova o contrário, e há 

uma variedade de incidentes que permitirão que a pressão do sistema exceda a pressão do 

projeto. 
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Nem todas as PSVs têm as mesmas características ou precisão operacional. Apenas a 

escolha do dispositivo de segurança de pressão correto para a aplicação correta assegurará a 

segurança do sistema e permitirá que o usuário maximize a saída do processo e minimize o 

tempo de inatividade para fins de manutenção. Fazer a escolha correta também significa evitar 

interferências entre os pontos de ajuste da instrumentação do processo no circuito de controle 

e os limites do dispositivo de alívio de pressão selecionados. Estes limites operacionais da 

PSV podem variar mesmo quando os códigos estiverem sendo cumpridos de forma correta 

(HELLEMANS, 2008). 

 

1.3 PRINCIPAIS CAUSAS DE SOBREPRESSÃO EM UM SISTEMA DE PROCESSOS 

Apresenta-se, a seguir, a definição de sobrepressão e as principais causas de 

sobrepressão em um sistema de processos industriais. Todas as informações foram retiradas 

da norma ISO 23251 (2006): 

A sobrepressão é o resultado de um desequilíbrio ou destruição dos fluxos normais de 

material e energia que faz com que o material, a energia, ou ambos, se acumulem em alguma 

parte do sistema. A análise das causas e das magnitudes da sobrepressão é, portanto, um 

estudo especial e complexo de balanços de material e energia em um sistema de processo. 

1.3.1 Erro do Operador 

As decisões tomadas de forma errônea pelo operador são consideradas uma fonte 

potencial de sobrepressão. 

1.3.2 Abertura de Válvula Inadvertida 

A abertura inadvertida de qualquer válvula de uma fonte de pressão mais alta, como 

vapor de alta pressão ou fluidos de processo, deve ser considerada. Esta ação pode exigir 

capacidade de alívio de pressão, porém pode ser evitado caso exista um controle 

administrativo evitando a abertura inadvertida da válvula. 

1.3.3 Expansão Hidráulica 

A expansão hidráulica é o aumento do volume de líquido causado pelo aumento da 

temperatura, resultando em grandes forças internas dentro do vaso ou tubulação.  
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1.3.4 Falha dos controles automáticos no fluxo do processo 

Os dispositivos de controle automático atuam de forma direta ou indireta no fluxo do 

processo. A falha de um desses dispositivos pode ocasionar uma sobrepressão no sistema. 

1.3.5 Explosão Interna 

Havendo a possibilidade de explosões internas causadas pela ignição de misturas 

vapor-ar, devem ser utilizados discos de ruptura ou painéis de ventilação ao invés de válvulas 

de segurança. Essa escolha é devido ao fato de que válvulas reagem muito devagar contra o 

acúmulo de pressão extremamente rápido causada pela propagação interna da chama. 

1.3.6 Acúmulo de não condensáveis  

Os não condensáveis não se acumulam em condições normais, porque são liberados 

com os fluxos do processo. No entanto, com certas configurações de tubulação, não 

condensáveis podem se acumular até o ponto em que algum dispositivo seja bloqueado.  

1.3.7 Entrada de material volátil no sistema 

Um exemplo clássico é quando a água entra em contato com óleo quente gerando uma 

expansão de volume do liquido para vapor instantaneamente.  

1.3.8 Reação Química 

Havendo a possibilidade de reações químicas dentro dos vasos de pressão ou 

tubulações, engenheiros devem determinar os diferentes cenários e fornecer modelos que 

levam em consideração a quantidade de vapor que pode ser produzido pela reação química.  

1.3.9 Ruptura da Tubulação de Trocadores de Calor 

Com a ruptura os fluidos evaporam rapidamente quando são expostos a atmosfera.  

1.3.10 Exposição ao fogo externo 

Quando o vaso de pressão é exposto de alguma forma a uma chama externa, podendo 

ocasionar aquecimento do sistema. 
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1.4 TERMINOLOGIA 

Todas as definições a seguir foram retiradas da norma ASME PTC 25 (2001): 

1.4.1 Principais Componentes das Válvulas de Segurança 

1.4.1.1 Alavanca (Lift Lever)  

Um dispositivo que se aplica uma forca externa para manualmente regular a válvula 

para alguma pressão abaixo da pressão de ajuste.  

1.4.1.2 Anel de Ajuste (Adjusting Ring) 

Um anel montado junto ao bocal ou a guia de uma válvula de segurança operada por 

mola. Usado para controlar as características de abertura da válvula. 

1.4.1.3 Capuz (Cap)  

Um componente usado para restringir o acesso e/ou proteger o parafuso de regulagem. 

Pode ser um componente de contenção de pressão ou não, isto é, pode ser fechado ou aberto. 

1.4.1.4 Parafuso de Regulagem (Adjusting Screw) 

Um parafuso utilizado para regular a pressão de ajuste de uma válvula de segurança, 

ou para reiniciar a pressão de uma válvula. 

1.4.1.5 Fole (Bellows) 

Um componente flexível de contenção de pressão de uma válvula balanceada com 

fole, utilizado para prevenir mudanças na pressão de ajuste quando a válvula é submetida à 

contrapressão superimposta. Também é utilizado para evitar corrosão da saia e da guia. 

1.4.1.6 Corpo (Body) 

Um componente de contenção ou retenção de pressão de uma válvula de segurança, 

que dá suporte aos componentes da estrutura. Possui distribuição para ligação as fontes de 

pressão primária e/ou secundárias.  

1.4.1.7 Castelo (Bonnet) 

Componente que dá suporte a mola para uma válvula operada por mola. Pode ser um 

componente de contenção de pressão ou não, isto é, pode ser fechado ou aberto. 
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1.4.1.8 Disco (Disk) 

Um componente móvel de uma válvula de segurança que retém a de pressão primária 

que entra pelo bocal.  

1.4.1.9 Saia (Disk Holder) 

   Um componente móvel em uma válvula de segurança que dá suporte ao disco. 

1.4.1.10 Guia (Guide) 

   Um componente utilizado para controlar o movimento lateral do disco ou da saia. 

1.4.1.11 Bocal (Nozzle) 

Componente primário de contenção de pressão na válvula de segurança por onde o 

fluxo de entrada passa. 

1.4.1.12 Porca de Travamento (Lock Nut) 

Uma porca utilizada para travar o parafuso de regulagem na posição que a pressão de 

ajuste foi regulada. 

1.4.1.13 Haste (Spindle) 

Um componente na qual sua orientação axial é paralelo ao deslocamento do disco. 

Pode ser utilizado com função de ajudar no alinhamento, guiar a movimentação do disco e/ou 

transferir as forças externas e internas para a sede. 

1.4.1.14 Mola (Spring) 

O elemento da válvula de segurança e alívio que aplica a força para manter o disco 

unido ao bocal.  

1.4.2 Termos Dimensionais 

1.4.2.1 Abertura (Lift) 
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O deslocamento real do disco de uma válvula de segurança, a partir de sua posição 

fechada, enquanto a válvula esta aliviando a pressão (Fígura 2.2). 

 

1.4.2.2 Área Real de Descarga (Actual discharge Area) 

A área de descarga líquida mínima medida que determina o fluxo através de uma 

válvula.  

1.4.2.3 Área Interna (Bore Area) 

Área do fluxo de seção transversal mínima de um bocal. 

1.4.2.4 Diâmetro interno (Bore Diameter) 

O diâmetro mínimo do bocal. 

1.4.2.5 Área Efetiva de Descarga (Effective Discharge Area) 

 Área nominal ou computada do fluxo através da válvula de segurança, diferenciando-

se da área real de descarga pelo uso de conhecidas fórmulas de fluxo que determinam a 

capacidade da válvula. 

Figura 1.2– Desenho esquemático mostrando a abertura de uma válvula de segurança. 

Fonte: Hellemans, 2008. 
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1.4.2.6 Tamanho de Entrada (Inlet Size) 

O tamanho nominal da tubulação de entrada de uma válvula de segurança, a não ser 

que seja especificado de outra forma. 

1.4.2.7 Tamanho de Saída (Outlet Size) 

O tamanho nominal da tubulação de saída de uma válvula de segurança, a não ser que 

seja especificado de outra forma. 

1.4.2.8 Área da Sede (Seat Area) 

A área determinada pelo diâmetro da sede. 

1.4.2.9 Diâmetro da Sede (Seat Diameter) 

O menor diâmetro de contato entre as partes fixas e móveis dos componentes de 

contenção de pressão da válvula. 

1.4.3 Termos Operacionais 

1.4.3.1 Contrapressão (Back Pressure) 

Pressão estática existente na saída da válvula de segurança devido a pressão dentro do 

sistema de descarga. 

1.4.3.2 Diferencial de Alívio (Blowdown) 

Mathias (2008) define em seu livro, que o diferencial de alívio de uma válvula de 

segurança é a relação entre a pressão de abertura e a de fechamento, expressada sempre em 

porcentagem da pressão de ajuste ou em unidades de pressão. 

1.4.3.3 Contrapressão Superimposta (Superimposed Back pressure) 

Pressão estática existente na saída da válvula de segurança no momento que o 

dispositivo é requerido para operar. É o resultado da pressão dentro do sistema de descarga de 

outras fontes. 

1.4.3.4 Pressão de Fechamento (Closing pressure) 

O valor da redução da pressão estática de entrada na qual o disco da válvula 

reestabelece contato com a sede ou quando a abertura se torna nula.  
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1.4.3.5 Coeficiente de Descarga (Coefficiente of Discharge) 

Razão entre a capacidade de alívio mensurada e a capacidade de alívio teórica. 

1.4.3.6 Pressão Diferencial de Teste a Frio (Cold Differential Test Pressure – CDTP) 

A pressão estática de entrada, na qual uma válvula de segurança é ajustada para abrir 

na bancada de teste, esse teste de pressão inclui correções para contrapressão superimposta 

e/ou temperatura.  

1.4.3.7 Pressão de Abertura (Openning Pressure) 

O valor da pressão estática de entrada de uma válvula de segurança, na qual há uma 

abertura mensurável, ou quando a descarga se torna continua sendo determinada pelo que se 

vê, se sente ou se escuta.  

1.4.3.8 Sobrepressão (Overpressure) 

O aumento da pressão acima da pressão de ajuste de uma válvula de segurança, 

usualmente expressa em porcentagem da pressão de ajuste. 

1.4.3.9 Capacidade de Alívio Mensurada (Measured Relieving Capacity) 

A capacidade de alívio de uma válvula de segurança medida na pressão de fluxo, 

expressa em unidades mássicas ou volumétricas. 

1.4.3.10 Pressão “Pop” (Popping Pressure) 

É o valor da pressão estática de entrada de uma válvula de segurança, na qual o disco 

se movimenta na direção de abertura da válvula numa taxa mais rápida do que comparado a 

movimentos correspondentes a pressões mais altas ou mais baixas.  

Mathias (2008) define que a ação pop ocorre quando há uma abertura instantânea, 

onde o disco alcança o curso máximo de abertura com a menor sobrepressão possível. Isso 

ocorre quando a câmara de força é exposta a pressão de entrada após o início do curso de 

abertura, gerando uma força superior a crescente força da mola no curso máximo.  

1.4.3.11 Pressão Primária (Primary Pressure) 

Pressão na entrada de uma válvula de segurança. 
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1.4.3.12 Condições de Alívio (Relieving Pressure) 

As condições de pressão e temperatura de uma válvula de segurança durante uma 

condição de sobrepressão. A temperatura do fluido durante o fluxo em condições de alívio 

pode ser mais alta ou mais baixa que a temperatura de operação. 

1.4.3.13 Pressão de Alívio (Relieving Pressure) 

Soma da pressão de ajuste com a sobrepressão. 

1.4.3.14 Pressão de Vedação (Resealing Pressure) 

O valor da pressão estática de entrada na qual nenhum vazamento é detectado após o 

fechamento da válvula. 

1.4.3.15 Pressão Secundária (Secondary Pressure) 

Pressão existente na passagem por entre a área real de descarga e a saída da válvula.  

1.4.3.16 Pressão de Ajuste (Set Pressure) 

O valor da pressão estática de entrada na qual a válvula de segurança demonstra 

características operacionais. A característica operacional aplicável para cada dispositivo é 

especificada pelo fabricante da válvula. 

 

1.5 DIMENSIONAMENTO DE VÁLVULAS DE SEGURANÇA 

Dimensionar uma válvula é, a partir de cálculos baseados nas normas, selecionar o 

tamanho correto para o tipo de válvula que melhor se adequa ao sistema em questão. Deve-se 

levar em conta, nos cálculos, os piores cenários possíveis que a válvula terá de aliviar o 

excesso de pressão, com o intuito de garantir a segurança desse sistema. Para dimensionar 

uma válvula de segurança que trabalha com fluidos gasosos é necessário, antes de tudo, 

definir e diferenciar escoamentos críticos e subcríticos, já que as abordagens para 

dimensionamento são distintas.  

1.5.1 Escoamento Crítico e Subcrítico 

De acordo com Hellemans (2008), se um gás compressível é expandido em um bocal, 
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um orifício, ou no fim da tubulação, sua velocidade e seu volume específico aumentam com a 

queda de pressão na linha a jusante. Para um dado conjunto de condições à montante da linha, 

o escoamento mássico que passa pelo bocal aumentará até uma velocidade limite. Pode ser 

mostrado que essa velocidade limite é a velocidade do som naquele ponto que o fluido esta 

escoando. A vazão de escoamento correspondente à velocidade limite é conhecida como 

vazão de escoamento crítico.  

Em condições de escoamento crítico, a pressão na saída do bocal do dispositivo de 

alívio não pode ser menor que a pressão crítica do escoamento, Pcf, mesmo que exista uma 

pressão muito mais baixa a jusante da linha. No escoamento crítico, a expansão da pressão do 

bocal para a pressão a jusante da linha ocorre irreversivelmente com a energia dissipada em 

turbulência no fluido circundante. 

                    

onde, 

Pcf = pressão crítica de escoamento [psi]; 

P1 = pressão na entrada do bocal [psi]; 

K = expoente isentrópico, que é a relação dos calores específicos. 

Se a pressão a jusante exceder a pressão crítica de escoamento, Pcf, então o 

escoamento subcrítico ocorrerá. Neste trabalho, será estudado somente os escoamentos 

críticos. 

1.5.2 Dimensionamento sob condições de escoamento critico 

Os dispositivos de alívio de pressão no serviço de gás ou vapor que operam em 

condições de escoamento crítico podem ser dimensionados usando as seguintes equações:  

A =                      (2.2) 

A =                      (2.3) 



28 

 

A =                      (2.4) 

 

onde: 

V = vazão requerida no dispositivo [SCFM ou Nm3/h]; 

W = Vazão requerida [lb³/h]; 

M = Peso molecular; 

A = área efetiva de descarga requerida no dispositivo [in2 ou mm2]; 

C = coeficiente em função da razão de calores específicos do gás ideal (adimensional); 

P = pressão de alívio (psi ou bar); 

Kb = fator de correção da capacidade devido à contrapressão (adimensional); 

Kc = fator de correção para instalações com disco de ruptura a jusante de uma PSV 

(adimensional); 

Kd = coeficiente de descarga (adimensional); 

T = temperatura de alívio (°R ou °C);  

G = densidade do fluido; 

Z = fator de compressibilidade (adimensional) 

 

Cada uma dessas equações pode ser usada para calcular a área de descarga efetiva 

necessária para atingir uma taxa de fluxo requerida através de um dispositivo de alívio de 

pressão. API (2006). 

1.5.2.1 Fator de Correção para instalações com disco de ruptura (Kc) 

Caso a válvula possua um disco de ruptura instalado (Figura 2.3), adota-se Kc = 1. 

Caso a válvula não possua o disco de ruptura instalado, adota-se Kc = 0,9. 
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Figura 1-3 – Ilustração de um disco de ruptura. 

Fonte: API RP 520 (2000). 

 

1.5.2.2 Fator de correção devido a contrapressão (Kb) 

Kb pode ser obtido a partir do manual do fabricante ou estimado para 

dimensionamento preliminar da Figura 2.4. O fator Kb aplica-se apenas a válvulas 

balanceadas com fole. Para válvulas convencionais e piloto operada, utiliza-se o valor de 1,0. 

API (2006). 
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Figura 1-4 –  Diagrama para estimativa de Kb. 

Fonte: API RP 520 (2000). 

 

1.5.2.3 Fator de Compressibilidade (Z)  

As fórmulas de gás e vapor das normas baseiam-se na lei dos gases perfeitos. Porém 

muitos gases utilizados nas indústrias não se comportam como gás perfeito. O fator de 

compressibilidade, Z, é usado para compensar esses desvios dos gases reais para o gás ideal. 

De acordo com a norma ISO 4126-7 (2006), o fator de compressibilidade pode ser 

determinado a partir da Figura 2.4. Entretanto, primeiramente é necessário calcular a pressão 

reduzida e a temperatura reduzida do gás pelas equações 2.4 e 2.5, respectivamente: 

 

                           (2.5) 

                          (2.6) 
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onde,  

 = pressão reduzida 

P = pressão 

 = pressão crítica 

 = temperatura reduzida 

T = temperatura  

 = temperatura crítica 

 

Ou seja, a pressão reduzida é a razão entre o valor absoluto de pressão e a pressão 

crítica. A pressão crítica, por sua vez, é a pressão necessária para que um gás seja liquefeito na 

temperatura crítica, que é a temperatura máxima na qual o gás se liquefaz com o aumento da 

pressão. A temperatura reduzida é a razão entre o valor absoluto de temperatura e a 

temperatura crítica. 

 

 

Figura 1-5 – Gráfico que relaciona o fator de compressibilidade com a pressão reduzida. 

Fonte: ISO 4126-7 (2004). 
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1.5.2.4 Coeficiente de Calores Específicos (C)  

O coeficiente de calores específicos é baseado na relação dos calores específicos do 

gás nas condições padronizadas de pressão e temperatura. Pode ser determinado graficamente 

(Figura 2.5) ou por tabelas. A norma API RP 520 ainda sugere um valor de C = 315, caso K 

não possa ser determinado. 

 

Figura 1-6 -  Diagrama para estimativa do coeficiente de calores especifico. 

Fonte: API RP 520 (2000). 

 

1.5.2.5 Coeficiente de Descarga (Kd) 

O valor sugerido pela norma API RP 520 é 0,975. Porém, alguns fabricantes possuem valores 

específicos que foram testados e comprovados, sendo por eles publicados. 
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1.5.2.6 Área de Descarga requerida (A)  

A norma API 520 publica valores de áreas padronizadas dos 14 orifícios de “D” a ”T”. 

Estes são valores utilizados apenas para cálculos preliminares. O usuário deve utilizar a área 

real publicada pelo fabricante para calcular a máxima capacidade de vazão da válvula 

selecionada. 

 

Figura 1-7 – Tabela com os valores de áreas  padronizadas dos 14 orifícios. 

Fonte: MATHIAS (2008). 

 

1.6 PRINCÍPIOS TERMODINÂMICOS NO FUNCIONAMENTO DAS VÁLVULA DE 

SEGURANÇA 

A termodinâmica é a ciência que trata do calor, do trabalho e das propriedades das 

substâncias relacionadas ao calor e trabalho. Para o estudo da válvula de pressão e 

compreensão de alguns aspectos importantes relacionados a ela, será feito o uso desta ciência 

como uma ferramenta teórica que possibilitará entender melhor  o comportamento do fluido 
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dentro da válvula e de toda a estrutura implementada para acomodar esse sistema, (VAN 

WYLEN, 2009). 

A análise termodinâmica do sistema escolhido pode ser observada sob duas 

perspectivas diferentes: sistema aberto ou fechado (volume de controle). O primeiro trata o 

fluido como um volume de massa constante, ou seja, o sistema vai acompanhar o 

deslocamento das partículas que constituem o trecho de fluido a ser estudado. Já o segundo, 

estuda o fluido que escoa através de um volume de controle, onde massa pode atravessar o 

sistema carregando consigo energia. Trabalho e calor são formas de energia que interagem 

com o nosso sistema da válvula de segurança de forma a causarem um desequilíbrio e 

proporcionarem uma alteração nas propriedades do fluido em questão. Identificar 

corretamente o sistema estudado é de fundamental importância pelo fato da mudança 

energética ser vital para a segurança e funcionamento adequado do mecanismo em questão.  

1.6.1 Aspecto Microscópico do Fluido 

Um importante aspecto do estudo comportamental do fluido é quanto à sua 

microscopia. Devido ao caráter microscópico do átomo e à infinidade de moléculas contidas 

dentro de um volume preestabelecido, podemos encarar o sistema estudado individualmente, 

ou seja, estudar o comportamento do fluido baseando-se na influência do esforço que cada 

átomo irá somar ao sistema, ou então de forma coletiva, estudando o fluido como uma média 

de todos os esforços das partículas que constituem o fluido. Sendo assim, não é difícil 

perceber que o estudo do fluido, microscopicamente falando, é muito mais complexo pela 

infinidade de equações que derivam a partir dos graus de liberdade de cada partícula. Devido a 

essa limitação, o mais viável artifício para o estudo do comportamento do fluido reside em 

observar a sua resposta macroscópica, e tudo aquilo que pode-se perceber ou medir como 

resultado das interações moleculares. A pressão é um exemplo dessa interação, ela é resultado 

de micro colisões entre átomos que macroscopicamente nos garante uma força sensível que 

pode ser medido por meio de instrumentos. 

1.6.2 A Energia e a Pressão 

Van Wylen (2009) explica em seu livro que a energia, em uma ótica microscópica, “é 

identificada a partir de três formas: energia potencial intermolecular, que é associado as 
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forças entre as moléculas; energia cinética, que é associada à velocidade de translação entre 

as moléculas e energia intramolecular, que é associada à estrutura molecular e atômica”.   

Portanto, a energia provém das disposições atômicas e como eles interagem. Em 

adição, sabe-se que massa especifica que é a razão entre a massa e o volume compacto de um 

certo material. Deve-se considerar que existe uma diferença entre massa específica e 

densidade, já que esta se diferencia conceitualmente da massa especifica quando considera 

espaços vazios dentro do volume em questão. Sendo assim, o volume específico é 

característico para cada fluido. Para valores muito baixos de massa específica, será feito uma 

aproximação muito utilizada em termodinâmica, aproximação essa conhecida como Gás Ideal. 

Para esse tipo de idealização, será considerado a energia intermolecular desprezível. Esse 

modelo é muito útil devido à grande quantidade de problemas que pode ser resolvido o 

utilizando. É claro que para muitos outros casos não é possível trabalhar com essa idealização 

devido à diferença entre resultados calculados para os reais. Esse afastamento do modelo de 

gás ideal é quantificado através do fator de compressibilidade.  

A pressão, um dos tópicos mais importantes desse estudo, é comumente definida como 

uma força que atua numa determinada área. Como exemplo, a pressão atmosférica que é a 

força por unidade de área que as moléculas de ar da atmosfera exercem sobre a superfície 

terrestre. Para fins didáticos, deve-se apontar a distinção entre pressões relativa e absoluta, 

uma vez que nas análises termodinâmicas a pressão absoluta será a utilizada, na maioria das 

vezes. De forma concisa, pressão relativa é aquela medida em relação à pressão atmosférica e 

pressão absoluta é a soma da pressão relativa e da pressão atmosférica. 

1.6.3 Estado do Fluido 

O fluido utilizado no processo pode existir em alguns estados (sólido, líquido ou 

gasoso), e a compreensão de cada um destes é relevante para esse estudo devido as diferenças 

comportamentais do fluido e de suas propriedades de acordo com seu rearranjo molecular 

sofrido na transição entre eles. A fase de um fluido está relacionada com a homogeneidade do 

estado em questão, ou seja, a prevalência de uma única fase dirá o quão homogêneo é o fluido 

e isso já sugere que o mesmo fluido pode coexistir em mais de uma fase. Quando se estuda a 

válvula de pressão, visa-se garantir o bom funcionamento do equipamento e, para isso, a 

vazão que uma determinada pressão proporcionar será um dos aspectos relevantes para o seu 
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dimensionamento. Devido à dificuldade de prever e controlar as propriedades de fluidos 

multifásicos, num primeiro momento serão estudados apenas fluidos com uma fase. 

 

Figura 1-8 – Diagrama da relação de pressão em função do volume especifico de uma 

substancia pura. 

Fonte: Çengel (1996). 

Em um gráfico PxT, pode-se identificar facilmente em qual estado o fluido se 

encontra, seja ele sólido, líquido ou vapor. Para esse gráfico ainda pode-se identificar o ponto 

triplo (onde as 3 fases coexistem) e o ponto crítico. O ponto crítico é conhecido por apresentar 

Pc e Tc que são, respectivamente, a maior pressão e a maior temperatura nas quais o fluido 

pode se encontrar em equilíbrio líquido/vapor. As equações que descrevem esse 

comportamento de um fluido são chamadas de equações de estado. Algumas delas são 

descritas a partir do ponto crítico, que também é característico para cada tipo de fluido. 
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 Figura 1-9 – Diagrama da relação de pressão em função da temperatura de uma 

substancia pura. 

Fonte: Çengel (1996). 

 

1.6.4 Condição de Operação 

  As propriedades do fluido de trabalho, então, são de vital importância para o bom 

funcionamento do equipamento, seja uma bomba, um trocador de calor, uma turbina, etc. Para 

a válvula de pressão não é diferente, por isso seus valores devem ser pré estimados e 

controlados a fim de que aja um bom funcionamento do equipamento. Normalmente válvulas 

de pressão são projetadas para trabalhar com fluidos que possuem apenas uma fase, como já 

mencionado. Fluidos bifásicos, por apresentarem uma estrutura desuniforme, são complexos 

de serem estudados; o dimensionamento para esse tipo de fluido será abordado mais a frente. 

O descontrole dessas propriedades ou a falta de recursos para obtenção dessas informações 

pode ser um dos motivos para falhas de dimensionamento da válvula, o que pode trazer riscos 

para a operação ou superdimensionamento da mesma.  

Todo fluido tem uma faixa de transição onde sua mudança de fase ocorre. Por 

exemplo, a água, sendo aquecida a uma pressão de 0,1 Mpa, chega a uma temperatura de 

99,6°C. Após chegar nesse ponto, a água aumenta seu volume específico e uma parte do 

líquido se transforma em vapor. Esse fenômeno é de mudança de fase. Nesse processo é 

observado que tanto a temperatura quanto a pressão são mantidas constantes e recebem o 

nome de temperatura e pressão de saturação.   
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Se uma substância existe como líquido na temperatura e pressão de saturação, ela é 

chamada de líquido saturado. Se a temperatura do líquido é mais baixa que a temperatura de 

saturação para dada pressão, a substância é chamada de líquido sub-resfriado ou líquido 

comprimido (significando que a pressão é maior que a de saturação para dada pressão). Por 

outro lado, se uma substância existe como vapor na temperatura de saturação, ela é chamada 

de vapor saturado. Quando o vapor está à uma temperatura maior que a de saturação, é 

chamado de vapor superaquecido. A pressão e temperatura são propriedades independentes, 

pois a temperatura pode aumentar enquanto a pressão permanece constante.  

Existem diferentes processos de aquecimentos à pressão constante. À pressões 

inferiores, pode-se observar uma faixa de transição onde uma parcela do líquido se transforma 

em vapor. A medida que se aumenta essa pressão, esse intervalo diminui cada vez mais até 

chegar em um ponto onde os estados de líquido saturado e vapor saturado são idênticos, sendo 

esse valor  conhecido como ponto crítico. Tanto a pressão quanto a temperatura e volume são 

chamados de críticos e para valores de pressão acima deste não é observado uma mudança de 

fase.   

O estado em que o fluido se encontra é determinante para o dimensionamento da 

válvula. A fase que ele se encontra, sua expansão ou compressão, sua temperatura, pressão são 

aspectos importantes que devem ser analisados, pois interferem diretamente no 

comportamento do dispositivo.  

A fim de estudar o comportamento de determinado fluido pode-se utilizar alguns 

métodos que garantem prever, aproximadamente, analiticamente, o estado termodinâmico e 

suas propriedades.  

1.6.5 Equações de Estado 

Esta sessão foi baseada nos estudos de Smith et al. (2007). A partir da observação de 

inúmeros processos à temperatura constante, foi constatado que os fluidos se comportavam de 

maneira similar e, ao se observar seus comportamentos típicos para diversas faixas de pressão 

e temperatura, chegou-se a equações que descrevem o estado desses fluidos, que são 

relevantes para o compreendimento das variações destes.  
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O modelo de gás ideal é o método mais simples possível para a obtenção de dados 

termodinâmicos. Para alguns gases e em determinadas condições, sua estimativa é bem 

precisa, para algumas outras nem tanto.  

O Fator de compressibilidade Z é um valor que determina o afastamento do modelo de 

gás Ideal. Para valores de Z próximos ao valor unitário, considera-se o gás como ideal. Em Z 

= 1, tem-se a situação onde as moléculas estão muito afastadas e a interação entre elas é nula. 

Em Z < 1, pressões são moderadas, onde ocorre uma aproximação entre as moléculas, o que 

gera uma força de atração entre elas e é observado uma queda do volume total. Com valores 

de Z > 1, a força de repulsão entre os átomos causa um aumento do volume real em relação ao 

do “gás ideal”.  Essa relação é imprescindível no estudo da PSV devido à variação que isso 

pode causar, por exemplo, na vazão de determinado gás, podendo ocasionar um mal 

dimensionamento da válvula e acarretando em possíveis problemas futuros. 

1.6.5.1 Lei dos Gases Ideais 

As leis listadas abaixo regem o comportamento dos gases e, a partir delas, é possível 

instaurar o que chamamos de “modelo de Gás Ideal”.   

1.6.5.1.1 Lei de Boyle 

Volume                                                                              (2.6)                                                               

1.6.5.1.2  Lei de Charles e Gay-Lussac 

                                                                                     (2.7) 

                                                                                  (2.8) 

1.6.5.1.3 Princípio de Avogadro 

 Volume molar                                                                                  (2.9) 
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Segundo, Smith et. al., (2000), o modelo de gás ideal é um recurso importante para a 

engenharia, pois é descrito por uma equação simples que é, possivelmente aplicável, com boa 

aproximação, para alguns gases reais em algumas condições de operação, já que, fluidos a 

pressões até poucos bars são frequentemente considerados ideais. Em 1834, Émile Clapeyron 

combinou as leis descritas acima e o Princípio de Avogadro no primeiro estabelecimento da 

lei dos gases ideais, a equação de Clapeyron: 

                                                                                                          (2.10)                

Onde: 

P = Pressão; 

V = Volume; 

n = número de mols do gás; 

R = constante dos gases ideais; 

T = Temperatura. 

 

1.6.5.2 Equações de Estado Cúbicas 

As equações de estado cúbicas são as equações mais simples capazes de representar o 

comportamento tanto de líquidos quanto de gases. As quatro principais, são: Van der Waals, 

Redlich-Kwong, Soave-Redlich-Kwong e Peng-Robinson. Estas equações são úteis para a 

realização de projetos de Engenharia. 

 Uma dificuldade no estudo de válvulas de segurança reside na mudança do estado do 

fluido. Com a mudança de fase, existe uma diferença radical entre suas propriedades. Então, 

uma equação de estado que abrange o fluido em suas diferentes formas de estado é 

fundamental nesse estudo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Clapeyron
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_dos_gases_ideais
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As equações de estado cúbicas devem descrever o comportamento dos fluidos no 

ponto crítico, satisfazendo as condições matemáticas nesse ponto, dadas pelas seguintes 

equações: 

0












TcV

P

                                (2.11) 

0
2

2














Tc
V

P

                             (2.12) 

1.6.5.2.1 Equação de Van der Waals  

 A equação de estado cúbica de Van der Waals foi proposta pela primeira vez em 

1873, com a finalidade de propor melhorias na equação de Clayperon. A diferença dessa 

equação reside na consideração das forças de repulsão e atração existente entre as moléculas 

do fluido. Apesar de apresentar melhorias em relação a equação de gás ideal, ela não é 

indicada para obtenção do comportamento do gás na saturação do mesmo, pois não prevê a 

formação de uma fase líquida. 

P =                          (2.13) 

onde: 

a = Constante atrativa, relacionada com as forças de atração intermoleculares. 

b = Constante repulsiva, relacionada com o volume molecular; 

P = Pressão de alivio absoluta; 

T = Temperatura absoluta; 

R = Constante dos gases; 

V = Volume especifico. 

 



42 

 

Segundo Van Wylen (2009), o objetivo da constante b é corrigir o volume ocupado 

pelas moléculas e o termo   é uma correção para levar em conta as forças intermoleculares 

de atração. Em particular, essas constantes são calculadas observando-se que a isoterma crítica 

passa por um ponto de inflexão no ponto crítico, e que a inclinação é nula nesse ponto. Então, 

a partir da equação 2.6, chega-se ao valor para a e b, onde: 

a =                                (2.14) 

b =                                   (2.15) 

Nos valores obtidos pela equação de Van der Waals, é constatado um valor diferente 

do encontrado experimentalmente para o intervalo de saturação do fluido, sendo assim, 

cabem-se alguns ajustes ao modelo nesse intervalo específico. Mas esses valores, dentro da 

margem de saturação, não são totalmente irreais, eles correspondem aos estados de não-

equilíbrio ou estado metaestáveis em que o vapor ou líquido permanecem isolados com o 

aumento e diminuição da pressão, dentro da região de saturação do fluido. Ou seja, para 

temperatura abaixo da temperatura crítica, para a solução da equação, tem-se três valores de 

volume entre as pressões de vapor e líquido saturado. O menor valor é o volume para o estado 

líquido da mistura e a maior para o estado vapor da mistura e o valor médio sem nenhum 

significado físico. 

Na figura 2.10, é observado o comportamento para um fluido segundo a equação de 

Van der Waals. Tomando como base a temperatura de 300ºC, e observando a partir da pressão 

de saturação (160 bar aproximadamente), para um gás real, seria esperado que o fluido 

permanecesse a pressão constante, ou seja, uma linha reta horizontal no gráfico até atingir o 

volume de vapor saturado.  Entretanto, ao contrário do que pode ser observado, a pressão 

continua decrescendo após alcançar a pressão de saturação (160 bar) e mantém esse 

comportamento até alcançar a pressão de 60 bar aproximadamente. Após alcançar o mínimo, 

ela volta a crescer até a pressão de 150 bar e finalmente decresce até pressões bem baixas. 
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Figura 1-10 - Isotermas de um diagrama P x v, utilizando a equação de Van der Waals. 

Fonte: Winterbone (1997). 

 

1.6.5.2.2 Equação de Redlich-Kwong 

Em 1949, Redlich e Kwong propuseram uma mudança na equação de Van der Walls 

no que se refere a componente atrativa da pressão: a introdução do fator α, utilizado para fazer 

um ajuste referente a cada temperatura a ser estudada. O fator temperatura não era 

considerada pela Equação de Van der Waals e esta, de Redlich e Kwong, foi a mais bem-

sucedida, pois passou a considerar a temperatura em sua fórmula. Então, esse resultado é 

estendido para temperaturas diferentes da crítica, pela introdução de uma função adimensional 

que se toma igual a um, na temperatura crítica. Assim: 

a(T) =                          (2.16) 

O parâmetro b dado por: 

b =                                    (2.17) 
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onde: 

P =                                (2.18) 

Para Redlich-Kwong: ψ=0,42748 e Ω=0,08664 

1.6.5.2.3 Modificação de Soave de Redlich-Kwong 

As correlações mostradas acima, que utilizam os parâmetros  e , são boas 

aproximações para fluidos simples. Porém, existe uma divergência para fluidos mais 

complexos. Devido à exigência de um melhor refino do  modelo, foi introduzido um terceiro 

parâmetro à equação, além de  e : o fator acêntrico, característico da estrutura molecular, 

que é definido em relação a sua pressão de vapor para uma substância pura. Segundo Smith et 

al (2007), “todos os fluidos, quando comparados na mesma temperatura reduzida e na mesma 

pressão reduzida, têm aproximadamente o mesmo fator de compressibilidade, e todos se 

desviam do comportamento do gás ideal aproximadamente da mesma forma”. 

Entretanto, Pitzer (2000) observou que todos os dados de pressão de vapor dos 

fluidos como argônio, criptônio e xenônio se encontram sobre uma mesma linha quando 

representados em um gráfico (Figura 2.11) de log  x  , e que a linha passa por 

log( = -1 para = 0,7. Onde,  é a pressão reduzida no ponto de saturação. Isso 

encontra-se ilustrado na Figura abaixo. Dados de outros fluidos definem outras linhas, cujas 

localizações podem ser determinadas em relação à linha dos fluidos simples (FS) pela equação 

2.12:  

log  (FS) - log                           (2.19) 
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Figura 1-11 – Gráfico  do log da pressão reduzida no ponto de saturação pelo inverso da 

temperatura reduzida. 

Fonte: Annamalai (2001) 

 

Smith et al. (2007) afirmam que todos os fluidos que possuem o mesmo valor de 

fator acêntrico da equação 2.13, quando comparados nas mesmas temperatura e pressão, e têm 

aproximadamente o mesmo valor de Z. Além disso, todos desviam do comportamento do gás 

ideal da mesma forma. 

W = -  - 1                          (2.20) 

A equação Modificada de Soave de Redlich-Kwong apresentada na equação 2.14: 

P =                                                          (2.21) 
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sendo: 

a =                                    (2.22) 

b =                                 (2.23) 

e: 

                               (2.24) 

                    (2.25) 

                           (2.26) 

 

1.6.5.2.4  Equação de Peng-Robinson 

A fim de melhorar a acurácia da equação de estado, na década de 1970, foi proposta 

uma equação que visa expressar os parâmetros em termos de propriedades críticas e do fator 

acêntrico. Ela tende, também, a apresentar maior precisão na vizinhança do ponto crítico e 

aplicável para todas as propriedades que envolvam gás natural. 

   

P =                              (2.27) 

Onde: 
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                   (2.28) 

                          (2.29) 

                 (2.30) 
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2 METODOLOGIA 

2.1 DESENHO DA PSV 

O escopo do estudo surgiu a partir da realização de uma estimativa na vazão de uma 

válvula de segurança, a partir da observação de um exemplar em corte longitudinal (figura 

3.1) e do interesse de conhecer mais sobre as variáveis que interferem na sua utilização. 

Pesquisas foram feitas com o propósito de aprofundar o conhecimento sobre seu 

funcionamento, os componentes, suas propriedades mecânicas e, principalmente, sobre seus 

fluidos de operação. 

 

Figura 2-1 - Fotografia  de uma PSV em corte longitudinal. 

 

Com o intuito de compreender melhor a dinâmica da válvula e posteriormente realizar, 

uma simulação computacional, foi realizado o desenho (Figura 3.2) de todos os componentes 

da válvula utilizando o software SolidWorks. Todas as medições foram feitas de modo a 

garantir as dimensões reais da válvula para que pudesse representar com exatidão os 

resultados obtidos numa situação normal de funcionamento.  
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Figura 2-2 – Vista explodida do desenho representativo da válvula de segurança. 

 

2.2 FLUIDOS GASOSOS ESCOLHIDOS 

Este trabalho foi desenvolvido para fluidos no estado monofásico devido a 

impossibilidade prevista em norma, da válvula em questão, e pela dificuldade de gerir dados a 

partir dessa condição. Os gases escolhidos foram o nitrogênio, o hélio, o metano, o butano e o 

dióxido de carbono devido as suas características principais, como: tamanho da cadeia 

molecular, polaridade, massa atômica, entre outras, que influênciam na forma que o fluido vai 

progredir com a variação da pressão. 

 

2.3 PARÂMETROS DE CÁLCULO 

Para a estimativa da área de passagem do orifício da válvula de segurança, foi utilizada 

a equação 3.1 expressa em pol², calculada em unidades americanas e retirada da norma API 

520 (2000). 

A =                                       (3.1) 

onde: 
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W = capacidade de vapor ou gás requerida [lb/hr]; 

A = área de passagem do orifício requerida [pol²]; 

P = pressão de alívio absoluta [psia]  

C = constante de escoamento do gás ou vapor; 

Kd = coeficiente efetivo de descarga; 

Kb = fator de correção de escoamento de gases e vapores para válvula de segurança;  

Kc = fator utilizado para corrigir a capacidade de vazão da válvula de segurança; 

M = peso molecular do gás ou vapor; 

T = temperatura absoluta de entrada [ºR]; 

Z = fator de compressibilidade. 

 

2.3.1 Capacidade de vapor ou gás requerida (W) 

Foi utilizado o valor para W=200klb/h, que é um valor média calculada através de uma 

estimativa prévia utilizando o manual do exemplar (figura 3.1) como fonte de dados. 

2.3.2 Fator de correção de escoamento dos fluidos (Kb) 

Alguns efeitos/condições foram simplificados ao máximo para que todo o foco do 

estudo fosse dado ao efeito termodinâmico dos fluidos na válvula. Sendo assim, Kb recebe o 

valor unitário, considerando a condição de operação: sem contrapressão. Esse valor anula o 

efeito que um possível aumento da pressão na saída da válvula possa efetuar no sistema 

estudado. 

2.3.3 Coeficiente efetivo de descarga (Kd) 

Foi utilizado o valor de 0,975 para todos os fluidos. Valor previsto pela API RP 520 

(2000). 

2.3.4 Constante de escoamento do fluido (C) 

Os valores utilizados no estudo de cada fluido foram retirados da tabela 3.1 

2.3.5 Fator de correção para disco de ruptura (Kc) 

Como não foi utilizado disco de ruptura, devido as condições propostas no nosso 

estudo, Kc=1. Esse valor anula o efeito causado pelo disco de ruptura no sistema. 
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2.3.6 Coeficiente efetivo de descarga (Kd) 

Foi utilizado o valor de 0,975 para todos os cálculos, valor previsto pela API RP 520 

(2000). 

Tabela 2.1: Constantes de escoamento dos fluidos 

Fluido Constante de escoamento 

Metano 348 

Butano 335 

Nitrogênio 356 

Hélio 377 

CO2 346 

Fonte: Mathias (2008) 

 

 

2.3.7 Peso molecular do fluido (M) 

O valor para peso molecular foi obtido através de tabelas termodinâmicas. Valor 

específico para cada tipo de fluido listado na tabela 3.2 

Tabela 2.2: Peso molecular dos fluidos 

Fluido Peso Molecular 

Metano 16,04 

Butano 58,12 

Nitrogênio 28,02 

Hélio 4,02 

CO2 44,01 

Fonte: Mathias (2008) 
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2.3.8 Temperatura absoluta de entrada (T) 

Os valores para temperatura foram propostos de forma a garantir o estado gás/vapor do 

fluido. Assim, para cada tipo de fluido, foram utilizados valores acima do seu valor crítico. 

Essa condição permite trabalhar o fluido na zona além da área do “sino” (figura 3.1). Vale 

ressaltar, nesse ponto, que, como os parâmetros T e P são dependentes, eles não podem ser 

estimados separadamente. Então, embora o valor para temperatura tenha sido fixado levando 

em consideração apenas o seu valor crítico, a pressão foi calculada por meio de equações de 

estado, para cada valor de temperatura. Com isso, há a liberdade de poder trabalhar com 

pressões e volumes mais interessantes em condições reais de funcionamento. Friza-se  que a 

pressão é a condição crítica do funcionamento da válvula. 

 

Figura 2-3 - Gráfico Pressão x Volume Específico com curvas de temperatura constante. 

Fonte: Borgnakke (2013). 

 

2.3.9 Pressão (P) e Fator de Compressibilidade (Z) 

Para o valor da pressão, é pressuposto que cada tipo de gás se comporta de forma 

diferente devido à sua composição química, polaridade, tamanho da sua molécula, entre 

outros parâmetros. Esse comportamento pode ser previsto através de equações que 

correlacionam pressão, volume específico e temperatura do fluido. A partir dessas equações, 

foi calculado o valor para pressão a partir da temperatura e do valor de volume 

preestabelecidos.  
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O valor para Z, que representa o quanto o fluido se afasta da idealidade, foi obtida 

através da equação 3.3. 

Z =                               (3.3) 

onde: 

P = pressão de alívio absoluta, calculada a partir de T e  predeterminados; 

 = volume especifico do fluido; 

R = constante dos gases; 

T = temperatura absoluta 

 

Equações de estado cúbicas foram utilizadas no procedimento de obtenção de pressão, 

devido à sua facilidade de manuseio e bons resultados. Para este trabalho, a comparação de 

resultados entre algumas equações de estado, foi feita no sentido de avaliar a equação mais 

eficiente que diz respeito ao comportamento “P-v-T” para determinado gás. Com esse mesmo 

propósito, foram utilizados diferentes tipos de fluidos com diferentes características. Para 

todos os fluidos utilizados foi realizado o mesmo procedimento: acompanhar a evolução da 

pressão de alívio a partir de um incremento na temperatura (sempre acima da crítica), 

utilizando as equações de estado e fazendo a comparação das curvas obtidas analiticamente 

com resultados de amostras experimentais.  

Para a obtenção de P e Z através da equação de estado, utilizou-se valores no Sistema 

Internacional (SI) e depois realizou-se a conversão para o sistema americano, visando 

trabalhar a equação para vazão do jeito que ela foi concebida em norma.  As equações cúbicas 

utilizadas foram: Van der Waals Redlich kwong, Soave Redlich Kwong e Peng Robinson, além 

da equação de gás ideal. 

 

2.4 PLANILHA DE CÁLCULO 

Utilizou-se o programa Microsoft Excel para compilar todos os dados e estimar a área 

do bocal da válvula, tomando como referência a variação da temperatura e fazendo 

simplificações no modelo, como já foi mencionado, para a obtenção de um resultado mais 
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rápido e próximo do real. A equação 3.1 foi inserida na planilha e os valores para as 

constantes foram atribuídos conforme a norma API 520 (2000).  

Nesse procedimento, as constantes que fazem parte de determinadas equações de 

estado, foram incorporadas à planilha numa área relacionada ao cálculo da pressão. 

2.4.1 Temperatura 

Como já foi citado, o valor para temperatura foi escolhido de tal maneira que o fluido 

permaneça no seu estado gás/vapor independente de qualquer variável do problema. O 

primeiro valor atribuído à temperatura é o próximo valor inteiro maior que o seu valor crítico. 

Nesse procedimento, foram feitas 250 iterações com o passo de 1 unidade de temperatura. Os 

valores obtidos para pressão foram convertidos para unidade americana e vinculados à 

equação para obtenção da área do bocal. Gráficos relacionando a pressão com a temperatura 

foram traçados com a finalidade de avaliar a progressão do fluido a partir da perspectiva das 

diferentes equações de estado. 

2.4.2 Volume específico 

Os valores para o volume especifico foram estimados partir de interpolações lineares 

de tabelas termodinâmicas ou retirados do Nist (National Institute of Standards and 

Technology). Inicialmente, o valor planejado para ser utilizado era o de volume crítico, mas 

foi constatado que com isso só garantiria o estado desejado se fosse utilizado valores para 

pressão acima do crítico o que deixaria o procedimento muito limitado. Então, determinou-se 

a utilização de valores para volumes de vapor saturado para uma pressão de um terço da 

pressão crítica. E a temperatura, por sua vez, determinou-se usar os valores maiores que a 

temperatura crítica. Com isso, pode-se constatar que é possível trabalhar com um melhor 

intervalo de pressões (pressões mais baixas), numa área mais à direita do “sino” (figura 3.3) 

Ressalta-se que o banco de dados do NIST possibilitou um estudo com um número 

mais expressivo de fluidos, com mais iterações nas planilhas de calculo e com maior precisão. 

Outro aspecto relevante está na facilidade e rapidez na obtenção de dados, sem a necessidade 

de interpolações para a elaboração dos cálculos. 
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2.4.3 Constantes das equações de estado 

Para a correta utilização das equações de estado se faz necessário atribuir os valores 

corretos das constantes que são específicas para cada fluido. Os valores para a temperatura 

crítica, pressão crítica, constante dos gases e o fator acêntrico são apresentados na tabela 3.3. 

Tabela 2.2: Constantes utilizadas nas equações de estado. 

Fonte: VAN WYLEN (2009) 

 

2.4.4 Comparação com o valor experimental  

Para validar este modelo e fazer análises comparativas entre as variáveis encontradas a 

partir das equações de estado, expressou-se o comportamento real do gás a partir de dados 

obtidos de tabelas experimentais das propriedades termodinâmicas dos fluidos estudados, 

encontrados nas mesmas condições P-v-T dos analíticos, à planilha em questão.  

Como garantiu-se o estado gás/vapor através da sua temperatura, pode-se ir 

diretamente na tabela de vapor superaquecido e procurar pela temperatura correspondente a 

cada valor de pressão indicada. Assim, pode-se saber o quão próximo esse ponto ordenado 

(P,T) está dos valores obtidos das equações de estado. 

 

 

 

 

Fluido 

 

 

Temperatura 

Crítica [K] 

 

Pressão 

Crítica 

[Kpa] 

 

 

Constante 

do gás 

 

 

Fator 

Acêntrico 

Butano 425,2 3800 0,143 0,20 

Nitrogênio 126,2 3390 0,2968 0,04 

Metano 190,4 4604 0,5183 0,011 

CO2 304,1 7386,6 0,1889 0,225 

Hélio 5,19 227,4 2,0771 -0,38 
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3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

3.1 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS APLICADOS. 

A seguir, são apresentados os gráficos das relações de pressão pela temperatura referentes a 

todos os fluidos estudados: 

 

Figura 3-1 - Gráfico Pressão (Mpa) x Temperatura (K) para o Butano. 

 

 

Figura 3-2 Gráfico Pressão (Mpa) x Temperatura (K) para o Nitrogênio. 

 

T (K) 
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Figura 3-3 - Gráfico Pressão (Mpa) x Temperatura (K) para o Metano. 

 

 

Figura 3-4 - Gráfico Pressão (Mpa) x Temperatura (K) para o Dióxido de Carbono. 

T (K) 

 

P (MPa) 

 

P (MPa) 

 

T (K) 

 

T (K) 
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Figura 3-5 - Gráfico Pressão (Mpa) x Temperatura (K) para o Hélio. 

 

4.2 ANÁLISE GRÁFICA 

Para o primeiro caso (figura 4.1), tem-se o butano com o fator acêntrico relativamente 

alto (w = 0,2). Esse fator provoca uma curvatura nas equações cúbicas Peng-Robinson e Soave 

em relação as demais. A reta para gás ideal para baixas temperaturas apresenta uma diferença 

acentuada em relação as demais, porém tende a convergir com o aumento da temperatura. 

Essa convergência ocorre devido ao primeiro termo da equação ganhar força com o aumento 

de temperatura. Para altos valores de temperatura, o segundo termo se torna quase desprezível 

e as equações se aproximam uma das outras. Fisicamente falando, a molécula ganha energia 

vibracional com o aumento de temperatura, o aproximando da condição de idealidade.  

Outra constatação sobre a influência do fator acêntrico no comportamento do gás é 

sobre a rapidez com que a convergência citada acima ganha com a variação na temperatura. O 

nitrogênio, com um fator acêntrico menos expressivo, converge bem mais rápido que o 

metano.  

O dióxido de carbono (figura 4.4), por apresentar o maior fator acêntrico, possui a 

curvatura mais expressiva de todas. Esse fato é crítico para este estudo pois será abordado a 

seguir que, para esse tipo de fluido, dependendo do modelo utilizado para estimar o 

P (MPa) 

 

T (K) 
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comportamento do gás, pode ocasionar num erro considerável no dimensionamento da 

válvula, gerando problemas já foram citados e considerados prejudiciais para o projeto. 

Para o Hélio (figura 4.5), um caso especial, foi constatado um aspecto totalmente 

diferente dos demais fluidos. Para baixas pressões, ele apresenta um comportamento de gás 

ideal devido o afastamento molecular. A convergência com o aumento da temperatura ocorre 

devido à constate atrativa do gás, a constante b, que tende a ser mais influente com o aumento 

de temperatura e mais ainda para o Hélio que apresentar a constante do gás muito alta 

R=2,0771. Outra observação que pode ser feita é a orientação negativa em relação as demais 

equações cúbicas. Devido ao seu fator acêntrico ser negativo, Peng-Robinson e Soave são 

menos acentuadas que as outras. 

 

4.3 RESULTADOS EXPERIMENTAIS. 

Para legitimar a estimativa da pressão através das equações de estados, foi feita uma 

comparação entre pontos (pressão, temperatura) obtidos experimentalmente e pontos análogos 

calculados analiticamente. Os gráficos da figura 4.6 e da figura 4.7 referem-se ao erro relativo 

entre dados experimentais e dados obtidos analiticamente para os fluidos em questão. O 

dióxido de carbono e o Nitrogênio foram escolhidos propositalmente devido ao valor do fator 

acêntrico, o maior e o menor, em modulo, respectivamente. 

Mais uma vez, essa comparação é feita com o objetivo de reforçar a ideia da 

importância da escolha do modelo que melhor vai representar o comportamento do gás com 

uma maior velocidade de geração de dados. 
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Figura 3-6 - Gráfico do desvio percentual da pressão para o Nitrogênio. 

 

Figura 3-7 Gráfico do desvio percentual da pressão para o dióxido de carbono. 

 

Foi constatado que para o Dióxido de Carbono, apenas Peng-Robinson obteve um 

desvio abaixo de 0,01 em altas temperaturas. Já para o Nitrogênio, qualquer equação, que 
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considera o fator acêntrico ou a variação de temperatura, obteve resultados igualmente 

satisfatórios. 

 

4.3- ERRO NO DIMENSIONAMENTO DA ÁREA 

Esta sessão tem como objetivo quantificar todo o assunto que foi discutido até o 

presente momento. Ele expressa em números percentuais o quão importante é a escolha do 

modelo é a boa utilização do mesmo. A seguir são apresentados o erro percentual no 

dimensionamento da área do bocal utilizando os diferentes fluidos. 

 

Figura 3-8 – Gráfico do erro relativo da área (%) pela temperatura (K) para o Butano 
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Figura 3-9 -Gráfico do erro relativo da área (%) pela temperatura (K) para o Nitrogênio 

 

 

Figura 3-10 - Gráfico do erro relativo da área (%) pela temperatura (K) para o Metano. 
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Figura 3-11 - Gráfico do erro relativo da área (%) pela temperatura (K) para o dióxido 

de carbono. 

 

 

Figura 3-12 - Gráfico do erro relativo da área (%) pela temperatura (K) para o hélio. 

 

Observando as curvas acima foi constatado que, dependendo do fluido e das condições 

previstas de operação, a válvula irá apresentar um desvio maior ou menor dependendo da 

equação de estado. Para todos os fluidos utilizados, a equação de Estado Cúbica de Soave 

apresentou bons resultados com erros inferiores a 1% em relação aos valores experimentais. 
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4 CONCLUSÕES E PESPECTIVAS FUTURAS 

 

Alguns questionamentos, listados a seguir, foram levantados no início desse estudo 

com o intuito de introduzirmos o objetivo desse trabalho. A partir da análise dos resultados 

pôde-se chegar a algumas conclusões. 

• Qual a influência do fluido no dimensionamento da válvula? 

• Quais propriedades do fluido são mais relevantes nesse procedimento? 

• Qual a eficácia das equações de estado? 

• Existe uma faixa de temperatura apropriada para cada equação? 

 

Constatou-se que a quantificação e a previsão das propriedades dos fluidos são de 

extrema importância para a estimativa da vazão da válvula e seu dimensionamento. A falta de 

conhecimento ou manipulação indevida desses parâmetros, podendo ser ela pela utilização de 

uma equação de estado indevida, pode acarretar em erros de projeto, causando riscos 

operacionais, perda de desempenho e segurança do equipamento. 

Constatou-se que fluidos polares e com cadeias moleculares maiores apresentam uma 

maior sensibilidade na quantificação de seus dados e por isso requerem um maior cuidado 

para serem estudados. Comparando os gráficos E.10 e 4.11, para altas temperaturas, Peng  

Robinson possibilita erros inferiores a 0,1% no dimensionamento da área.   

Ter conhecimento sobre a tolerância no dimensionamento e a noção prévia sobre o 

comportamento do fluido são extremamente importantes, pois apesar de alguma dessas 

equações apresentarem excelentes resultados, ela pode não satisfazer exigências da norma. 

 

Considerando ainda o CO2 (figura 4.11), verificou-se que a baixas temperaturas a 

equação de Soave produz boas estimativas, conforme a temperatura vai progredindo, a sua 

acurácia tende a cair. No entanto, ao contrário deste aspecto, a equação de Peng Robinson 

tende a ganhar precisão conforme a temperatura aumenta. Mostrando assim que dependendo 

da faixa de temperatura levada em consideração para a condição de operação do equipamento, 

diferentes equações de estado cúbicas levam a diferentes precisões no resultado. 
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