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Resumo 

As falhas que ocorrem nos flanges de dutos submarinos podem provocar prejuízos econômicos, 

ocasionar acidentes, danos pessoais e também podem causar desastres ambientais. Dessa forma, 

se torna notória a necessidade de estudos sobre conexões flangeadas com objetivo de manter a 

continuidade operacional com segurança. O principal problema no caso dos flanges são os 

vazamentos. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo geral a proposição de um 

redesenho na arquitetura de um flange da classe API 17D com base na metodologia do DFMA 

apoiado na simulação numérica. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o 

Design for Manufacture and Assembly (DFMA), associados às conexões flangeadas e com 

aplicação do Método dos Elementos Finitos que são a base da simulação numérica. Em seguida, 

foi adaptado um método de trabalho de um dos pesquisadores do DFMA, que norteou os passos 

a serem seguidos no trabalho. As etapas do método levaram a elaboração das medidas do flange, 

baseada na norma API 17D. As vistas serviram como base para a construção de um modelo 3d, 

elaborado no SolidWorks. Após isso o modelo foi importado para o ANSYS onde foi designado 

os materiais, as condições de contatos, as pressões e as forças que atuariam no flange. A 

simulação de carga de pressão ocasionada pelo fluido obteve o valor de 20,26 MPa e as forças 

de pretensão, que dependem do material dos estojos, foram calculadas e aplicadas, no valor de 

122 kN. Os resultados das simulações mostraram que a borda externa da junta não continha 

pressões iguais ou muito próximas de zero, implicando na possibilidade de perda de estojos. 

Dessa forma, foram aplicados os princípios do DFMA, que tiveram o papel de estruturar a 

mudança de arquitetura do flange.   

 

Palavras chave: Conexões Flangeadas, Método dos Elementos Finitos, Projeto para 

Manufatura e Montagem (DFMA). 
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Abstract 

The failures that occur in the subsea pipeline flanges can cause economic losses, cause 

accidents, personal injuries and can also cause environmental disasters. Thus, there is a clear 

need for studies on flanged connections in order to maintain operational continuity safely. The 

main problem with flanges is leaks. Therefore, the present work has as general objective the 

proposal of a redesign in the architecture of a flange of API 17D class based on the DFMA 

methodology supported by numerical simulation. For this, a bibliographic research was carried 

out on the Design for Manufacture and Assembly (DFMA), associated with flanged connections 

and with the application of the Finite Element Method that are the basis of the numerical 

simulation. Then, a working method from one of the DFMA researchers was adapted, which 

guided the steps to be followed in the work. The method steps led to the elaboration of the 

flange measurements, based on the API 17D standard. The views served as the basis for 

building a 3d model, developed in SolidWorks. After that, the model was imported to ANSYS 

where the materials, the contact conditions, the pressures and the forces that would act on the 

flange were designated. The pressure load simulation caused by the fluid obtained a value of 

20.26 MPa and the pretension forces, which depend on the material of the cases, were calculated 

and applied, in the amount of 122 kN. The results of the simulations showed that the outer edge 

of the joint did not contain pressures equal to or very close to zero, implying the possibility of 

loss of cases. In this way, the DFMA principles were applied, which had the role of structuring 

the flange architecture change. 

Keywords: Flanged Connections, Finite Element Method, Design for Manufacturing and 

Assembly (DFMA).  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.Contextualização 

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) afirmou que no ano de 2017, a indústria do petróleo 

retomou as rodadas de licitações das áreas para exploração e produção. Segundo a Agência, a 

produção de petróleo no Brasil cresceu 4,2% em relação ao ano anterior. A produção de gás 

natural cresceu 5,9% e o gás extraído do pré-sal correspondeu a 45,3% do total produzido (ANP, 

2018). 

As operações de águas profundas possuem altos níveis de complexidade. Por isso, os 

equipamentos e estruturas que realizam este tipo de operação acabam operando próximo de 

seus limites ou esgotamento. Assim, torna-se frequente o surgimento de problemas na 

integridade estrutural (PRETTI, 2015). 

As falhas que ocorrem nos dutos podem ocasionar acidentes, danos as pessoas e ao meio 

ambiente. Os efeitos de falha dos flanges (componente que faz a conexão entre dois dutos) estão 

relacionados com a capacidade de vedação ou estanqueidade. O efeito da intensificação da 

tensão nos estojos remanescentes são geralmente a principal causa de vazamento (PRETTI, 

2015). Nos últimos 27 anos, ocorreram mais de 50 acidentes só no estado do Rio de Janeiro, a 

maioria deles acarretaram vazamentos de óleo na Baía de Guanabara.  

Esses acidentes são bons indicadores de desempenho, quanto a atividade de transporte e 

refino de petróleo. Muito destes acidentes não se sabe a causa, porém o acidente de agosto de 

1999, do navio tanque Poty, é possível afirmar que foi ocasionado por um mau funcionamento 

do flange (MONTEIRO, 2003). Outro acidente causado por falha no flange, foi a explosão da 

casa de bombas, na Cidade de São Matheus no Espírito Santos, em agosto de 2015 (ANP, 2015).  

Segundo Monteiro (2003), os acidentes ocorridos na indústria do petróleo mostram que 

existe a necessidade latente de se melhorar na qualidade dos produtos relacionados a extração 

de óleo de gás. Em particular, todas as conexões, válvulas e flanges precisam de um controle 

de qualidade mais rigoroso. 

Para Barsoum et al. (2015), o processo de desenvolvimento do flange atual não é suficiente 

para atender as demandas do processo. Mesmo sabendo, que a maioria dos flanges sejam 

desenvolvidos de acordo com as especificações da ANSI/ASME. O processo de 

desenvolvimento de qualquer produto, inclusive de um flange, é mais eficaz quando se é 
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utilizado algum método de otimização. Dentre os métodos de otimização na literatura está o 

Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) (OLIVEIRA ET AL., 2006). 

O Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) é uma integração entre dois projetos: 

o Design for Manufacturing (DFM) e o Design for Assembly (DFA). O DFM é uma abordagem 

que enfatiza o processo produtivo como um todo, de modo que, se encontre a forma que tenha 

o melhor custo-efetivo da produção. A metodologia DFM tem o intuito de tornar o processo de 

produção mais simples e mais barato (ROZENFIELD ET AL., 2006). Já DFA procura diminuir 

o tempo de fabricação de cada processo individual, procura diminuir a complexidade dos 

componentes e até mesmo o quantitativo de peças, sem que se perca qualidade (ROZENFIELD 

ET AL., 2006). O DFMA visa utilizar melhor os processos, enfatizando a simplificação na 

fabricação e na montagem produto, reduzindo assim, os tempos e custos (ROZENFIELD ET 

AL., 2006).  

Segundo Abid et al. (2015), o crescimento do poder computacional, na última década, fez 

com que houvesse a possibilidade de simular numericamente a maioria dos componentes da 

indústria de petróleo, inclusive os flanges. Dessa forma é possível, visualizar o comportamento 

de cada componente individualmente quando submetidos a estresse e alta pressão, também é 

possível analisar a melhor arquitetura para um equipamento. Se for verificado que o 

componente tem a necessidade de ser modificado, é possível fazer as alterações necessárias 

antes do começo da produção.  

A ferramenta mais utilizada na simulação numérica é o Método dos Elementos Finitos 

(MEF), isso acontece porque ela pode ser aplicada em estruturas que apresentam altos níveis 

de complexidade, gerando resultado resultando satisfatórios (ALVES,2007).  

1.2.Problema 

Segundo Pacheco et al. (2011), as uniões flangeadas são utilizadas em diversos segmentos 

da indústria com o objetivo de garantir a vedação entre componentes. As uniões geralmente são 

compostas por flanges, anéis e alguns elementos de fixação como porcas e estojos. Na indústria 

do petróleo esses equipamentos de vedação estão amplamente presentes, tanto na indústria 

offshore tanto na indústria onshore.  

Em agosto de 1999, aconteceu um vazamento de 0,4 m³ de óleo proveniente do 

carregamento do navio tanque Poty. O acidente ocorreu devido à folga de um flange nos 
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terminais de carga, na Baía de Guanabara no Rio de Janeiro. O acidente causou problemas na 

água da Baía, causando inclusive a morte de milhares de peixes (MONTEIRO, 2003). 

Em agosto de 2015, uma explosão na casa das bombas do navio-plataforma Cidade de São 

Matheus, da norueguesa BW Offshore e afretado à Petrobras, deixou 9 mortos e 26 feridos no 

Espírito Santo. Segundo um relatório da ANP, foi instalado um flange no circuito que fazia a 

transferência da água e óleo condensado, porém a resistência de pressão dessa peça era inferior 

à da demandada pelo sistema (ANP, 2015).  

Segundo Barsoum e Khalah (2015), após o flange ser aparafusado algumas distorções na 

estrutura mecânica começam a aparecer por causa da soldagem. Essas distorções podem 

danificar a junta, levando o flange para uma falha prematura.  

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo geral 

O objetivo principal desse projeto é propor um redesenho na arquitetura de um flange da 

classe API 17D com base na metodologia do DFMA apoiado na simulação numérica. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Os seguintes objetivos específicos foram identificados como fatores determinantes para o 

alcance do objetivo geral: 

• Sintetizar a literatura sobre os conceitos a serem abordados e as metodologias sobre 

otimização de produtos; 

• Analisar a geometria do produto que será estudado, para que se possa replicá-lo em uma 

ferramenta de Projeto Assistido por Computador (CAD); 

• Simular as operações do produto, com o intuito de verificar se existe possibilidade de 

alteração do design do produto; 

• Propor uma nova arquitetura que diminua o custo de produção e manutenção mantendo a 

qualidade do produto; 

• Modelar uma nova arquitetura em uma ferramenta CAD;  

1.4.Justificativas 

O principal meio de transporte utilizado para movimentar fluidos na indústria de petróleo 

são os dutos submarinos. Esses dutos são conectados por meio de flanges, que também são 

compostos por estojos e porcas. É importante destacar que qualquer tipo de falha desses 
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componentes pode acarretar danos irreversíveis ao meio ambiente e elevados custos de 

recuperação e reparo. (PRETTI, 2015).  

Os acidentes da indústria de petróleo, especificamente vazamentos, faz com que exista uma 

necessidade na melhoria dos produtos (MONTEIRO, 2003). Essa melhoria intuitivamente está 

ligada a um método de otimização, que pode ser o DFMA. (OLIVEIRA, 2006). A 

implementação do DFMA leva a muitos benefícios, incluindo a simplificação de um produto, 

a redução dos custos de produção, a melhoria na qualidade e a redução do tempo de produção 

são alguns dos objetivos do método (ASMAIL ET AL., 2008).  

Segundo Abid et al. (2015), o Método dos Elementos Finitos é uma boa ferramenta para se 

aplicar no estudo de um flange. Pois com o método é possível testar o flange em diversos 

cenários, tais como, de alta temperatura e pressão e elevado estresse. Além disso, é possível 

simular algumas formas de arquitetura do flange e analisar qual é o que mais eficiente. 

1.5.Delimitação 

O produto de estudo deste trabalho será um flange da classe API 17D, de 4 polegadas e 8 

estojos, não será analisado a relação entre o flange e o duto ou outro componente da indústria 

de petróleo. Será analisado somente a relação do flange com os estojos e juntas que os 

compõem.  

 

Figura 1: Flange da classe API 17D, de 4 polegadas e 8 estojos 

Fonte: Pacheco, 2011  

Este trabalho foi baseado na metodologia do DFMA, com enfoque na otimização do 

produto. Assim o trabalho não incluiu um estudo do processo de fabricação do flange ou dos 

estojos associados a ele. Também não realizou uma análise tecno-financeira e assim não foi 
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estudado a parte de custeio dos componentes. O enfoque principal foi discutir a instalação do 

flange, no aspecto da arquitetura.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Busca-se, neste capítulo, apresentar a base teórica que será utilizada neste projeto. A partir 

de livros, artigos, teses e dissertações será revisado os conceitos relacionados ao trabalho. Este 

referencial será dividido em cinco partes: Desenvolvimento de produtos, o Método dos 

Elementos Finitos (MEF) e a terceira parte será introduzido as conexões flangeadas.  

2.1.Desenvolvimento de Produtos 

Kaminski (2000) define o processo de desenvolvimento do produto, como sendo: “O 

conjunto de atividades envolvendo quase todos os departamentos da empresa de toda a 

empresa” 

Segundo Harmsen et al. (2000) o processo de desenvolvimento de produtos se torna cada 

vez mais importante quando está diretamente ligado com a competitividade atual das empresas. 

O desenvolvimento de produtos é fundamental para que a empresa tenha sucesso. Para isso, é 

de suma importância que os esforços da equipe sejam dedicados para adicionar valor ao 

produto. Todos os esforços que não contribuem para a qualidade final do produto devem ser 

eliminados.  

O Design for Manufacturing (DFM) e Design for Assembly (DFA) são metodologias que 

procuram guiar o processo de desenvolvimento do produto (ROZENFELD ET AL., 2002). 

2.1.1. História do DFMA  

Os conceitos de Design Manufacturing and Assembly (DFMA) surgiram na indústria das 

armas, por volta do ano de 1800. Eli Whitney, um renomado engenheiro mecânico, fechou um 

contrato com o governo dos Estados Unidos para trabalhar em uma fábrica de armas. Ele foi 

incumbido de produzir 10 mil mosquetes a um preço inferior do mercado, em um prazo de dois 

anos. Naquela época, nenhuma arma era igual, todas as peças eram diferentes, por isso elas não 

poderiam ser substituídas. Se uma arma possuísse algum defeito ela era imediatamente 

descartada (BARBOSA, 2007).  

Para atingir a meta que lhe foi imposta, Eli desenvolveu um sistema de fabricação de armas, 

baseada em peças intercambiáveis. Ele arquitetou um sistema onde todas as peças eram 

padronizadas e com umas dimensões específicas, dessa forma, se houvesse problema em 

alguma peça ela poderia ser facilmente substituída por outra peça. Isso, facilitou para que a 
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produção de armas saísse de uma lógica de fabricação manual para umas peças intercambiáveis. 

Décadas mais tarde, Henry Ford desenvolveu um sistema de linha de montagem, onde as peças 

eram padronizadas e projetadas para atender o processo. Ford atingiu um excelente resultado 

em termos de qualidade, confiabilidade, baixo custo. Tornando-se um dos mais bem-sucedidos 

engenheiros do setor automobilístico (BARBOSA, 2007).  

 Em 1947, foi lançado o livro “Production Process – the Producibility Handbook”, por 

Roger Boltz. Esse livro é um compilado de diversas metodologias sobre como tratar os 

processos de manufatura, com vista na engenharia de produto. Mesmo que Boltz não tenha 

usado o termo DFMA, esse livro é visto como a base dos estudos da metodologia. A General 

Electric, em 1960, lançou o livro “Manufecturing Producitibily Handbook” e começou a utilizar 

o termo “Producitibility” para identificar as técnicas que mais tarde passaram a se chamara 

Design for Manufacturing (SOUZA, 1998). 

O Design for Assembly, surgiu com Geofrey Booyhroyd, quando ele ampliou os conceitos 

do Design for Manufacturing, para produções automatizadas, assim o conceito passou a atender 

as produções manuais e automatizadas. Em 1968, Booyhroyd e H. Redford, lançaram um livro 

chamado “Mechanized Assembly”. Esse livro era um guia para engenheiros e projetistas com 

as técnicas de desenvolvimento do produto, atendendo as condições necessárias para a 

montagem manual e automática (SOUZA, 1998). 

Atualmente, o conceito do Design Manufacturing foi expandido para outras áreas, 

genericamente conhecido como Design for Excellent (DFX), que engloba o Design for 

Manufacturing, Design for Assembly, Design for Higuer Quality, Design for Cost, Design for 

Reability, Design for Enveriment, dentre outros.   

2.1.2. Design for manufacturing and assembly (DFMA) 

No intuito de compreender a metodologia é crucial que seja estudada a tipologia das 

palavras, (CAMBRIGDE ADVENCED LEARNING DICIONARY) esclarece o significado dá 

palavra “Design”:  

• A arte de fazer planos ou desenhos para alguma coisa  

• O caminho para alguma coisa ser planejada e desenvolvida 

• Um desenho ou conjunto de desenhos mostrando com um edifício ou produto                 

deve ser feito e como ele vai funcionar 
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A palavra “Manufacturing” é utilizada para descrever uma produção em larga escala, 

geralmente está associada com o uso de máquinas. Já a palavra “Assembly” tem os significado 

de descrever o processo de juntar as partes de uma máquina ou estrutura outro significado pode 

ser entendido, como a estrutura produzida pelo processo de juntar as partes (BRALLA, 1996). 

Baseado no significado de cada palavra, a primeira definição que é possível identificar, em 

relação ao DFMA é “Um sistema que procura eficientes configurações de fabricação, onde as 

partes menores são planejadas e desenvolvidas para serem utilizadas em estruturas maiores” 

(BOOTHROYD ET AL., 2004). 

Quando é considerado o DFMA, é crucial que o “Design for Manufacturing and Assembly”, 

seja separado do real processo de fabricação utilizados para a criação do produto. Um processo 

de fabricação utiliza recursos disponíveis para produzir pequenas partes, que são montadas e 

dão origem ao produto final (BOOTHROYD, 2004). Portanto, o termo “Manufacturing” está 

associado com o processo de usinagem, moldagem e produção de uma coleção de peças que 

vão formar o produto. Os resultados do processo de fabricação estão ligados com a capacidade 

técnicas de cada produto, como acabamento, forma geral e tolerância. O “Assembly”, por outro 

lado, se refere a adição ou união de peças produzidas no processo de fabricação 

(BOOTHROYD ET AL., 2004). 

A principal característica do Design dor Manufacturing é desenvolver uma forma de 

produção que atenda aos requisitos funcionais do produto, facilitando a manufatura. Essa 

técnica é composta por diversas regras, conceitos e boas práticas, que devem ser interpretadas 

e aplicadas para se achar ao ponto ótimo da fabricação. Já o Design for Assembly, tem o objetivo 

de racionalizar as etapas da montagem, por meio da redução de peças e da facilidade da 

montagem, quando é analisado separadamente a suas funções forma, material e montagem de 

cada uma das peças e assim desenvolver um produto simples e funcional. A Figura 2 

esquematiza a integração do DFA com DFM (BOOTHROYD ET AL., 2004). 
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Figura 2: Esquema do DFM e DFA 

Fonte: Kalyun (2012) 

O DFM e DFA devem ser aplicados de maneira distintas. Contudo, sempre que possível o 

Design for Manufacturing e o Design for Assembly devem ser utilizados simultaneamente, 

visando assim, diminuir a complexidade do processo e os números de peça de cada componente 

e da montagem final do produto (BRALLA, 1996). 

O uso do Design for Manufacturing and Assembly trás diversos benefícios aos processos de 

produção como: melhoria na qualidade, modularização, simplificação, padronização dos 

componentes e dos processos, confiabilidade, significativa redução de custos e maior segurança 

(KALYUN, WODAJO, 2012).  

2.1.3. Fases do processo de produto  

No livro de Kaminski (2000) é explicado que o ciclo de desenvolvimento de um produto 

tem que abranger o ciclo de produção do produto e o consumo do próprio. Ele dividiu algumas 

etapas do desenvolvimento de produtos elas são: 

Estudo de viabilidade: é primeira fase do desenvolvimento: esta etapa é a responsável por 

determinar as possíveis alternativas para a solução do problema, identificando as necessidades 

e especificando as exigências; 

Projeto básico: durante esta etapa, os responsáveis devem escolher e especificar a melhor 

alternativa de todas as propostas anteriores; 

Projeto executivo: esta fase tem por objetivo desenvolver a especificação completa do produto, 

bem como testá-lo e garantir que está pronto para a produção. Este período do desenvolvimento 

ainda é propício para realização de alterações que se tornarem necessárias, sem prejuízos 

econômicos, contudo, o projeto pode ser anda abandonado caso o produto não possua condições 

para a produção: 
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Planejamento de produção: esta fase elabora o planejamento da produção, que inclui a compra 

de todos os equipamentos e dispositivos necessários, determinação do processo de montagem, 

qualificação dos fornecedores, mão-de-obra etc.; 

Planejamento de disponização ao cliente: esta etapa tem como objetivo planejar como o 

produto chegará até o cliente; cabe ao projetista, por exemplo, definir uma embalagem, 

transporte e divulgação do produto;   

Planejamento do consume ou utilização do produto: o projetista deve também prever como o 

produto será utilizado ou consumido; O produto deve ser de fácil manutenção, alta segurança, 

segurança etc. As informações de campo são extremamente valiosas para o produto que pode 

ser melhor; 

O Planejamento do abandono do produto: o produto pode ser descartado por duas razões, uma 

obsolescência técnica ou desgaste; o caso ideal ocorre quando a obsolescência e o desgaste 

ocorrem no mesmo tempo, para isso, o projeto deve usar uma tecnologia adequada para reduzir 

a velocidade da obsolescência e o projeto para a vida útil coincidente como tempo de utilização. 

Souza (1998) explora as etapas do processo do projeto, em seis fases  

➢ Desenvolvimento / planejamento de especificações: fase pré-conceitual, onde o 

problema deve ser compreendido para permitir o desenvolvimento das suas soluções; 

➢ Projeto Conceitual: a ideia do produto deve ser definida para dar prosseguimento 

às outras fases do processo; 

➢ Projeto do produto: o projeto conceitual é detalhado e desenvolvido 

completamente, ficando assim pronto para a fabricação; nesta fase o processo de 

planejamento da manufatura começa a ser definido; 

➢ Produção  

➢ Uso ou serviço 

➢ Descarte ou renovação do produto  

Pahl & Beitz (1988), subdivem as etapas em quatro fases, conforme descritas a seguir: 

• Esclarecimento da tarefa: as necessidades do produto são identificadas, 

especificando dados do projeto; 

• Projeto conceitual: a ideia conceitual do projeto é gerada; 

• Projeto preliminar: detalhes de o projeto conceitual começar a ser 

desenvolvidos e definidos  
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• Projeto detalhado: o projeto preliminar é totalmente desenvolvido dando origem 

ao produto final  

Desta forma, pode-se concluir que apesar das diferentes formas de nomenclaturas, os 

autores se referem ao mesmo processo. Assim, é possível identificar algumas etapas em comum, 

sobre desenvolvimento do produto (BARBOSA, 2007).  

1- Identificar as necessidades do mercado consumidor  

2- Especificar as funções do produto  

3- Especificar as características principais do projeto  

4- Elaboração da ideia conceitual do projeto  

5- Detalhamento da ideia conceitual, definindo alguns detalhes do produto, como 

por exemplo a sua forma  

6- Desenvolvimento final do produto  

2.1.4. Aplicação do DFMA em desenvolvimento de produtos  

Segundo Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994), a metodologia do DFMA deve ser 

empregada no começo da fase conceitual do desenvolvimento do produto. Isso porque, nessa 

etapa as modificações do projeto têm baixos custos, o que influencia o preço final do produto. 

Outro motivo é a redução no tempo do projeto, que podem ser reduzidos, disponibilizando 

assim o produto mais rápido para o mercado.   

A Figura 3 esquematiza os passos seguidos quando se utiliza a metodologia DFMA durante 

um processo de desenvolvimento de produtos. O processo é dividido em duas análises 

individuais: com relação a montabilidade e manufaturabilidade.  



21 
 

 

Figura 3: Estrutura de aplicação do DFMA no processo do projeto 

Fonte: Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994) 

Primeiramente é desenvolvida uma avaliação entre as concepções do projeto. As 

concepções são conduzidas para que elas possuam obter o maior grau de simplicidade, somente 

em nível de estrutura do produto. Essa análise é feita para verificar se o produto tem peças em 

excesso ou formatos indesejáveis. Em seguida, a concepção do produto é novamente avaliada 

em relação aos seus processos e materiais. Desta fase, é estimado os custos iniciais do projeto 

original. Estes custos podem auxiliar nas decisões estratégicas do projeto. Escolhido um 

conceito, a metodologia propõe em avaliar a melhor forma de produção possível.  

Dentro da concepção do projeto, às técnicas do Design Manufacturing and Assembly são 

utilizadas para avaliar qual é a melhor forma de produção e design do projeto. Por sua vez, o 

melhor conceito é desenvolvido visando a manufatura, material, produto e montabilidade.  

Em relação a uma outra análise, Souza (1998) apresenta 4 técnicas que podem ser utilizadas: 

(1) julgamento de praticabilidade (utiliza o bom senso da equipe), (2) disponibilidade 

tecnológica (analisa se existe tecnologia para desenvolver o produto), (3) avaliação baseada no 

passa / não passa ( as alternativas devem atender as necessidades do clientes internos e externos) 

e a (4) matriz de decisão (determinar a melhor decisão, é a interseção entre os requisitos dos 

clientes e a melhor condição de montagem do produto).  
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Nesta etapa, deve se avaliar se as alternativas apresentadas cumprem com os requisitos de 

funcionalidade do produto e os requisitos de manufatura e montagem.  Questões como material 

e geometria serão discutidas no projeto preliminar e detalhado.  

A Figura 4, compara o desenvolvimento do produto com e sem a metodologia do DFMA, e 

confirma que a aplicação da metodologia na fase de concepção reduz o tempo final do projeto.  

 

Figura 4: Concepção do produto com e sem o DFMA 

Fonte: Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994) 

Percebe-se, que mesmo que na fase de concepção do projeto, o tempo utilizando a 

metodologia DFMA é maior, a duração total é menor pois o tempo de modificações do projeto 

é menor.  

Boothroyd, Dewhurst e Knight (1989, 2002) comentam que os objetivos principais 

esperados com a técnica do DFMA são:  

• Promover uma ferramenta para garantir que os projetistas ou time de 

desenvolvimento façam considerações eficientes sobre a produtibilidade nas fases 

iniciais do projeto, o que diminui o perigo de dar-se foco somente na função do produto;  

• Guiar o projetista ou equipe na simplificação do produto e, consequentemente, 

nas reduções de custos, diretamente no custo da operação de montagem e na quantidade 

de peças e indiretamente no custo de produtibilidade com a redução da complexidade 

dos componentes confeccionados interna ou externamente;  

• Agrupar, disponibilizar e difundir as experiências que geralmente ficam 

mantidas com os projetistas mais experientes, tornando o processo mais inteligente e 
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autossuficiente através da disseminação das ideias analisadas, gerando um processo de 

crescimento do nível das análises a cada novo produto;  

• Estabelecer uma base de dados aplicáveis em análises posteriores de estudos de 

tempos de montagem e fatores de custo para diversas condições de projeto de produto;  

• Melhorar a comunicação entre os departamentos envolvidos no processo de 

criação de produtos da empresa e o líder do projeto para que as decisões realizadas 

durante o processo fiquem bem documentadas e disponíveis para futuras consultas;  

• Abrir e manter o canal de comunicação entre os profissionais da manufatura e a 

engenharia de produto possibilitando que qualquer melhoria futura, tanto no produto 

como no processo, seja analisada e tratada de forma mais eficiente. 

2.1.5. Princípios e Regras do DFMA  

O Design for Manufacturing and Assembly leva em consideração a função, forma, o 

material e a montagem de cada componente. O intuito é desenvolver um produto funcional, de 

montagem simples, com materiais baratos para isso foram desenvolvidos alguns princípios para 

auxiliar os projetistas a desenvolver um produto (SOUZA, 1998). 

Os princípios utilizados neste trabalho são encontrados dentro das literaturas de DFMA. Os 

tópicos a seguir, discutem as principais regras que devem ser seguidas para atender as 

necessidades dos clientes e atingir um processo de produção satisfatório.  

1) Minimização do número de peças  

Um dos problemas mais importantes, no processo de produção, é o número de peças. Isso 

porque, esse problema influencia em diversas áreas da produção, como o tempo de montagem 

e o custo do produto. Se alguma peça for eliminada do produto final, por menor que ela seja, 

irá influenciar positivamente no processo final. Claro que a peça a ser eliminada não pode 

comprometer a qualidade ou confiabilidade do produto. Sempre que possível, as peças devem 

ser combinadas para diminuir o número de etapas na montagem (SOUZA, 1998). 

Boothroyd, Dewhurst e Knight (1994), para verificar se algum componente é realmente 

necessário no processo produtivo, deve se responder as seguintes perguntas: 

1- O componente tem movimento relativo ao conjunto? 

2- O material do componente deve ser diferente do material do conjunto?  

3- O componente deve ser separado para permitir a montagem e remontagem do produto? 
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Se a respostas de algumas das perguntas for afirmativa, quer dizer que a peça deve 

continuar separada das demais e não pode ser eliminada.  

Souza (1998) o componente deve permanecer separado dos demais quando existe alguma 

restrição técnica de manufatura e quando a combinação e eliminação dificultam o acesso a 

outras montagens.  

2) Montagem modular ou componente base 

A técnica da montagem modular consiste em escolher um componente universal que servirá 

como base para a produção de diversos outros produtos. Desse modo, os componentes são 

módulos intercambiáveis de funcionalidade geral e totalmente independentes (SOUZA, 1998). 

As vantagens de se utilizar essa técnica são diversas. Como por exemplo é o ganho na 

agilidade do processo produtivo já que há uma pequena variabilidade para esses componentes, 

além de se ganhar na qualidade e na flexibilidade do produto que poderá ser facilmente 

substituído por outro componente que tenha o design diferente (BRALLA, 1996).    

3) Padronização dos componentes   

A padronizar os componentes implica em reduzir a variabilidade das peças na linha de 

montagem.  Diversos ganhos são identificados pela a padronização dos produtos, como por 

exemplo a própria padronização do processo e assim ganhos em qualidade, redução do tempo 

de produção, confiabilidade, redução do custo unitário do produto (BRALLA, 1996). 

Assim, é aconselhável estudar a possibilidade de padronização dos componentes sempre 

que possível. A padronização permite que todos os envolvidos com o processo enxerguem a 

máquina produtiva como um todo. Gerando assim, uma maior compatibilidade de todos os 

envolvidos com o projeto (BARBOSA, 2007). 

A Figura 5 mostra um exemplo de um projeto antigo que do idealizado com dois tipos de 

parafusos diferentes de fixação, um com a porca solta e outro com a porca fixa. Após um estudo, 

foi constatado que padronizar o componente em uma porca fixa era vantajoso para o projeto, já 

que a parte da frente do componente utilizava esse tipo de modelo de fixação.  
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Figura 5: Diferença na estrutura do produto quando aplicado a padronização de componentes 

Fonte: Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994) 

4) Projeto de Peças com características autofixadoras  

É aconselhável sempre que possível desenvolver peças auto fixadoras para substituir 

parafusos, porcas, pregos e arruelas. Isso facilita na montagem e desmontagem do componente 

(SOUZA, 1998).  

Segundo Souza (1998), os passos para utilizar a auto fixação são  

1- Projetar encaixe em peças plásticas  

2- Criar características do tipo tab-in-slot em chapas metálicas de modo a utilizar o menor 

número de fixadores. 

A Figura 6 representa o aumento do custo do projeto em função da complexidade de 

montagem, ou seja, quanto maior o número de prendedores mais caro o produto fica.  

 

Figura 6: Aumento da complexidade do produto e do custo 
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Fonte: Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994) 

5) Montagem empilhada ou unidirecional  

Durante o processo, deve-se dar preferência a montagem empilhada ou unidirecional. Esse 

tipo de montagem é vantajoso pois utiliza a lei da gravidade para diminuir os esforços 

necessários na montagem. Além disso, como o processo só tem uma direção diminui a 

possibilidade de erro de montagem em outra direção (SOUZA, 1998). 

A Figura 7 representa como a montagem unidirecional funciona, onde a peça base recebe a 

demais peças de forma sequencial.   

 

Figura 7: A montagem unidirecional de uma peça base 

Fonte: Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994) 

6) Projetar peças com características de auto localização  

Os projetistas sempre devem optar por desenvolver peças com características de auto 

localização. Isso faz com que a montagem fique mais precisa e não precise de ajustes depois 

que montada. Esse tipo de técnica aumenta a qualidade da peça e permite que esse tipo de 

projeto seja feito automaticamente (SOUZA, 1998).  

A Figura 8 mostra um exemplo com duas peças, um conceito tem a característica de auto 

localização (B) e o outro não (A). Note que a presença de chanfros na peça B, contribui para 

que a peça tenha uma melhor precisão no encaixe, já a peça A não possui essas características.  
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Figura 8: Aplicação do conceito de auto localização  

Fonte: Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994) 

7) Minimização dos níveis de montagem  

A técnica de montar as subpartes do produto final (submontagens) e depois realizar a 

montagem final é vantajoso pois simplifica o processo de fabricação. Além de ganhar 

flexibilidade, facilitar o layout, reduzir o tempo de produção e, portanto, o custo unitário 

(BRALLA, 1996).    

Unir a subpartes do produto na montagem final também é benéfico para os clientes, já que 

facilita e simplifica a manutenção, aumenta a qualidade e confiabilidade do produto (BRALLA, 

1996).    

8) Facilidade de Manipulação de Peças 

Deve-se sempre procurar desenvolver componentes com peso reduzido e com uma boa área 

de contato, para que haja uma fácil manipulação dos componentes e objetos. Isso, facilita a 

montagem e reduz o tempo de operação.  
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Para Souza (1998), os principais fatores que afetam a manipulação são: 

1- Geometria: pode ser simplificada empregado formas regulares; 

2- Rigidez: evitar materiais macios, moles, pontiagudos ou frágeis;  

3- Peso: evitar componentes pesados; 

4- Não utilizar peças muito pequenas, muito grandes ou escorregadias que possam 

dificultar o manuseio; 

A Figura 9 ilustra alguns exemplos de peças que dificultam a manipulação. 

 

Figura 9: Exemplos de peças de dificultam a manipulação 

Fonte: Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994) 

5- Peças simétricas reduzem a dificuldade na orientação, diminuindo assim a ocorrência 

de falhas durante a montagem. Se não for possível desenvolver formar simétricas o 

aconselhável é desenvolver formas assimétricas. A Figura 10 ilustra as peças com 

simetrias. 
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Figura 10: Representação de como peças simétricas facilitam a montagem  

Fonte: Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994) 

6- Não utilizar peças que podem ficar presas ou emaranhadas, exemplo na Figura 12. 

7- Considerar o empacotamento individual das peças; 

8- Usar furos ovais para evitar ajustes;  

9- Usar as propriedades elásticas do plástico como vantagem; 

10- Facilitar o acesso ao componente, maximizando o espaço disponível; 

11- Evitar utilizar peças que devem ser manipuladas por mais de uma pessoa;  

 

9) Projeto para estabilidade  

Deve-se preocupar com a mobilidade das peças no processo produtivo. As peças devem 

permanecer imóveis, para que o operador não precise se preocupar ou perder tempo 

movimentando a peça. O processo fica muita mais suscetível ao erro quando o operador tem 

que movimentar a peça ou a peça se movimenta sozinha (SOUZA, 1998).   

10) Minimização da necessidade de ajuste  

Minimizar os ajustes na peça é primordial para se aumentar em qualidade e confiabilidade. 

A eliminação das etapas de ajustes diminui o tempo de produção. O projeto de produção deve 
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ser pensado para que o mínimo de ajuste seja inferido na peça, visando as tolerâncias 

geométricas e as especificidades técnicas (SOUZA, 1998).   

11) Otimização da sequência de montagem  

A otimização da sequência da montagem é um passo importante para a diminuição de erros 

na montagem, que gera retrabalho. Além disso, a otimização diminui o tempo de montagem da 

peça e aumenta a qualidade. A esquematização da montagem deve seguir uma sequência lógica 

ordenada para facilitar o trabalho do operador (BRALLA, 1996).    

Uma das formas utilizadas para entender a sequência de montagem é justamente entender a 

sequência de desmonte. Segundo Souza (1998), duas suposições são feitas: 

• Desmontagem é um processo no qual cada peça possa ser retirada da estrutura, sem 

prejudicar a estrutura da submontagem  

• A sequência da montagem é o inverso da sequência da desmontagem  

Segundo Souza (1998), uma sequência eficiente é aquela:  

• Possui o menor número de passos 

• Evita o risco de danificar as peças  

2.1.6. Aplicações do DFMA  

A metodologia DFMA tem inúmeras vantagens como aumentar qualidade, confiabilidade, 

flexibilidade, reduzir tempos de fabricação, reduzir custos, simplificar o processo, garantir 

segurança, dentre outros. 

Não é de surpreender que essa metodologia foi aplicada em diversos ramos da indústria 

(CANPOLAT, 2016). Alguns exemplos segundo Marinescu (2002) são: 

• Indústria de Defesa 

Os altíssimos gastos com a produção de equipamentos, motivou a indústria a incentivar 

formas mais eficientes de produção. Como a indústria militar tinha um grande potencial para 

aplicar o DFMA ser um sucesso. Uma análise mostrou que os conectores e reorientar o design 

era os principais fatores para diminuição do tempo de produção. O principal objetivo do estudo 

foi diminuir a quantidade de componentes, eliminar partes que não são necessárias, padronizar 

os componentes e eliminar reorientações.  
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Foi desenvolvido em o objeto de estudo, na produção de uma arma termal, pelo Sistema de 

Defesa e Electronics Group of Texas Instruments (depois passaram a se chamar Raytheon 

Systems Company). Após aplicada a metodologia os componentes passaram de 24 para 8.  

 

Tabela 1: Comparação do desenho original e o redesenho da arma termal; 

Fonte: Adaptado de Marinescu (2002) 

• Aeronáutica 

O caso mais bem-sucedido foi o do Canadair Regional, Jet series 200. Um grupo 

multidisciplinar implementou a metodologia do DFMA e conseguiu reduzir o número de 

componentes da aeronave de 110 para 86, o número de conectores foi reduzido 1090 para 916 

e o tempo de montagem diminuiu 126 para 96 horas. A economia no custo de produção chegou 

a $450,000 (quatrocentos e cinquenta mil dólares). 

Alguns anos depois, a produção de aeronaves militares reportou o incrível sucesso com a 

implementação do DFMA. Por exemplo, McDonnell Douglas usou os programas de DFMA 

para redesenhar a F/A Hornet jet fighter, a nova aeronave passou a ter 25% maior em relação a 

velha aeronave, aumentou 42% novas peças e ficou 1000lb (equivalente a 453,59kg), abaixo 

das especificações.    

No Brasil, Barbosa (2003), desenvolve um guia de processo baseado na metodologia do 

DFMA no desenvolvimento de aviões na EMBRAER. 

• Computadores 

Os engenheiros da Dell Computer Corporation descreveram que são utilizadas diversas 

ferramentas, inclusive o DFMA. Eles reduziram em 32% o tempo de montagem, 44% o tempo 

de serviço, 50% números de partes e 80% no custo com mão de obra. Somando todo chegasse 

a uma quantia de $15 milhões de dólares.  

Uma equipe multifuncional no Digital Equipaments Corporation redesenhou os mouses de 

computadores. Eles usaram programas do DFMA para comparar os tempos de montagem, 

Modelo Original Redesenho Melhoria (%)

Tempo de montagem (h) 2,15 0,33 84,7

Números de partes diferentes 24 8 66,7

Total números de partes 47 12 74,5

Total número de operações 58 13 77,6

Tempo de fabricação do metal (h) 12,63 3,65 71,6

Peso (lb) 0,48 0,26 45,8
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número de componentes, tempos de mão de obra, formas de montagem e os custos de mão de 

obra e montagem.  

A Figura 11 mostra o novo e antigo design do mouse. O tempo de montagem foi reduzido 

de 592s para 277s. O antigo mouse tinha sete parafusos em sua arquitetura, na nova arquitetura 

isso foi reduzido para nenhum. O novo mouse passou a não precisar de ajustes pós montagem, 

enquanto no antigo tinha 8 passos de ajustes. O número de peças passou de 83 para 54.   

 

Figura 11: Montagem de um mouse antes e depois; 

Fonte: Marinescu (2002) 

• Telecomunicações 

DFMA tem sido usado pela Motorola para simplificar os produtos e diminuir os custos de 

produção. O time de desenvolver visava desenhar um produto com alta eficiência de montagem 

para diminuir os custos de fabricação e assim melhorar a qualidade. 

Motorola produzia dois de adaptadores veiculares, chamados de Convert-a-Com (CVC). Os 

concorrentes, no entanto, ofertavam produtos similares. O resultado do esforço, pode ser 

analisado na Tabela 2, a seguir. 
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Tabela 2: Comparação do produto novo com o velho; 

Fonte: Adaptado de Marinescu (2002) 

Diversos produtos da Motorola obtiveram seu plano de montagem baseado no DFMA. Eles 

entenderam a relação entre montagem eficiente e manufatura de qualidade.  

• Equipamento Hospitalar 

A Ciba Corning Diagnostics Corp idealizou um projeto para que houvesse redução de custo 

e aumento na qualidade, na produção de analisadores de gás sanguíneo. Esse instrumento é 

utilizado para verificar a composição sanguínea, como número de plaquetas, globos brancos, 

dentre outros (WORLD HEATH ORGANIZATION, 2011). A organização também almejava 

aumentar a durabilidade, simplificar a montagem e facilitar o uso do instrumento. Para isso, 

David Yeo, engenheiro de produção da Ciba, utilizou o DFMA.    

Todos os componentes foram pensados na lógica do DFMA, principalmente na composição 

do equipamento e na escolha de materiais que seriam utilizados. A maioria das mudanças do 

novo modelo foi na parte hidráulica, houve uma redução considerável de tubulações, chegando 

a 80%. Além disso, os números de partes do componente diminuíram 48%, os conectores 

reduziram 60% e o custo 22%. 

• Transporte 

Diversas técnicas foram utilizadas ao longo dos anos pelas indústrias automobilísticas, 

como GFD, Total Quality Management (TQM), Value Engineering (VE), Value Analysis (VA), 

DFA, DFM. Algumas dessas técnicas obtiveram sucesso, outras passaram a vigorar em um 

período curto.  

Richard Johnson, engenheiro de produção da Magna Interior Systems Seating Group, 

encontrou uma poderosa combinação entre DFMA e Value Engineering (VE), Value Analysis 

(VA). Richard não utilizou o DFMA somente nas partes de metal, como motor e carburador, 

ele utilizou para reduzir os custos da costura dos assentos dos carros. 



34 
 

Um exemplo, foi a implementação das técnicas em um jump seat (assentos reclináveis) de 

uma grande pick-up. Os resultados das mudanças foram bastante positivos. Os componentes 

diminuíram de 105 para 19, o tempo de montagem reduziu de 1445s para 258s.  

2.1.7. Síntese 

Sendo assim essa secção mostrou como aplicar a metodologia do DFMA no 

desenvolvimento de produtos, seus principais conceitos e regras e aplicações. O propósito da 

metodologia é auxiliar a se chegar em uma estimativa de custo inicial e estudar as melhores 

formas de se fabricar algum produto. Uma forma simples, lógica com o mínimo de componentes 

possíveis sem que perca segurança e qualidade.  

2.2.Simulação Numérica  

A simulação numérica tem uma grande relevância em diversos campos da engenharia. As 

técnicas de análise numérica são utilizadas para determinar as probabilidades de falhas ou de 

evento indesejáveis de um produto, processo ou estrutura (ZIENKIEWICZ & TAYLOR, 1994). 

Alguns exemplos onde a simulação numérica pode ser utilizada, são:  

➢ As previsões meteorológicas;  

➢ Os cálculos que são realizados para o trajeto de uma aeronave;  

➢ Os fabricantes de carros que utilizam a simulação para a melhorar os sistemas de 

segurança dos automóveis,  

➢ As companhias de seguro que usam programas numéricos para analisar e risco,  

➢ Companhias aéreas que usam sofisticados algoritmos de otimização para definir os preços 

de passagem ou a necessidade de combustíveis para cada aeronave, dentre outros.   

A ferramenta que é mais utilizada na análise numérica é o Método dos Elementos Finitos 

(MEF), isso porque essa ferramenta pode ser aplicada em diversos tipos de estruturas, até 

mesmo em estruturas que apresentam altos níveis de complexidade (BRAUN, 2007). Diversos 

campos da pesquisa cresceram rapidamente em virtude do amadurecimento dos modelos 

numéricos e avanço tecnológico (ALVES, 2007).   

A simulação numérica é uma ferramenta útil que está cada vez mais sendo utilizada no 

ambiente industrial (ABID ET AL., 2015). Por isso o presente trabalho, irá utilizar o Método 

dos Elementos Finitos para verificar se os flanges podem reduzir seus parafusos ou estojos sem 

que haja prejuízo na qualidade e funcionalidade da estrutura. Se for possível a diminuição, isso 

acarretará diretamente na redução do custo dos insumos e facilitará a reprodução do processo.  
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2.2.1. Método dos Elementos Finitos   

O aumento do poder computacional da última década fez com que houvesse a possibilidade 

de se modelar e simular o funcionamento de equipamentos e componentes, através do Método 

dos Elementos Finitos (ABID ET AL., 2015). Assim se tornou possível visualizar o 

comportamento individual dos componentes e analisar sua performance quando agrupados. 

O Método dos Elementos Finitos (MEF) é uma análise matemática que consiste em 

subdividir os problemas em subgrupos de dimensões finitas, assim a soma de todos os 

subgrupos é igual ao conjunto original, em seguida os subgrupos são divididos em pedaços 

infinitesimais. Cada elemento está associado a uma equação diferencial de 1º ordem, estas 

equações são resolvidas por modelos matemáticos pré-determinados, ou seja, algoritmos 

(ZIENKIEWICZ & TAYLOR, 1994).   

O MEF é aplicado na análise de estruturas. A estrutura é dividida em pedaços infinitesimais 

e cada pedaço conduz a sistemas de equações que não podem ser resolvidas de forma analítica. 

Assim, existe a necessidade que haja algoritmos iterativos que sejam capazes de ao menos 

aproximar os resultados de forma satisfatória (BRAUN, 2007). 

Alves (2007) definiu quatro vantagens de se usar o Método dos Elementos Finitos, eles são: 

➢ Tempo de projeto reduzido com redução de custos 

➢ Simula condições impossíveis em experimentos  

➢ Proporciona informações detalhadas e compreensíveis  

➢ Viabiliza a otimização 

2.2.2. Aplicações do MEF  

Existem diversos problemas na Engenharia onde o Método dos Elementos Finitos podem 

ser aplicados, entre as quais se destacam a Mecânica dos Solos, a Mecânica Estrutural a 

Mecânica das Rochas, a Condução de Calor, a Engenharia Nuclear e a Hidrodinâmica 

(CANPOLAT, 2016). As tabelas a seguir vão discorrer sobre os problemas e as áreas onde está 

sendo aplicado o Método dos Elementos Finitos. 
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Tabela 3: Relação de áreas e problemas em que o MEF é utilizado 

Fonte: Adptado Canpolat (2016) 

2.2.3. DFMA apoiado no Método dos Elemento Finitos  

A integração da metodologia do DFMA e o Método dos Elementos Finitos é proveitosa e 

gera inúmeros benefícios para a análise de produtos (OLIVEIRA, 2006). Com a junção das 

duas técnicas é possível obter maior precisão (KRUMENAUER ET AL., 2008). Assim, foram 

analisados dois artigos que corroboram com a afirmação anterior.   

Oliveira (2006), por exemplo, aplica a metodologia DFMA, apoiado nos Método dos 

Elementos Finitos, em um estudo de caso, que são nas urnas eletrônicas. O artigo teve como 

objetivo identificar possíveis melhorias no processo de fabricação de urnas eletrônicas, como: 

padronização dos parafusos, redução no número de componentes, facilidade de alimento e 

inserção de peças. Como conclusão o artigo diminui o número de parafusos necessários para a 

produção da urna, demostrando assim, a efetividade da integração da simulação com o DFMA, 

A justificativa se baseia em que cada reprojeto podia ser simulado, pelo Método dos Elementos 

Finitos, antes da montagem. Como o MEF tem o objetivo de calcular as tensões internas das 

estruturas com geometria complexa, deixa a análise mais precisa.  

Áreas Problemas 

•         Cálculo de estruturas como calçadas, telhados, paredes, pontes, edifícios;

•         Determinar a frequência natural e o módulo de elasticidade;

•         Análise das ondas de tensão;

•         Análise de carga não periódica;

•         Análise estatística do corpo, asas e aerofólio na aeronave;

•         Análise estatística do pré estresse do concreto;

•         Determinar a frequência natural e o módulo de elasticidade;

•         Distribuir a temperatura nos sólidos e fluidos;

•         Calcular a quantidade de calor que saí de exaustores e combustores;

Geomecânica •         Análise de tensão em escavações, paredes de contenção e construções de baixo da terra;

•         Análise de estruturas hidráulicas;

•         Análise de fluxo e ondas de propagação;

•         Análise de estruturas de válvulas de pressão;

•         Análise do reator em temperaturas inconstantes;

•         Análise da distribuição termal de viscosidade no reator;

•         Análise de estresse em ossos, dentes, olhos, dentre outros;

•         Análise de Impacto de fraturas no crânio;

•         A dinâmica de estruturas anatômicas;

Desenho Mecânico •         Problemas de concentração de estresse

Mecânica do Solo •         Análise do assentamento da função de edificações;

•         Exames que analisam globos vermelhos, plasma e capilares;

•         Análise de lubrificante nas juntas;

•         Análise do estresse do coração e dos ossos;

Automotiva •         Análise do corpo do veículo e de seus componentes individuais;

Engenharia Civil

Condução de Temperatura

 Engenharia Aeronáutica 

Biomecânica

Engenharia Biomédica

Engenharia de recursos 

hídricos 

Energia Nuclear
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Outro exemplo que pode ser citado é o trabalho de Krumenauer et al. (2008). Esse artigo 

utiliza a metodologia DFMA apoiado no Método dos Elementos Finitos, para otimizar a 

produção nos painéis e portas de carros. O artigo teve como objetivo otimizar a produção nos 

painéis e portas de carros diminuindo o tempo de processamento e reduzindo os custos indiretos 

do produto. Para se chegar ao objetivo, foi desenvolvido um estudo detalhado sobre o processo 

produtivo, onde o DFMA era aplicado. Toda vez que um componente era projetado ou 

modificado, ele era passado por simulação numéricas, com intuito de se entender a resistência 

do material e assim avaliar se aquele modelo era realmente o ótimo. Assim, o trabalho ficou 

menos suscetível a falhas de montagem. No final os custos de produção foram reduzidos, assim 

como os tempos de produção.  

2.3.Conexão Flangeadas   

As conexões de flanges são formadas por dois flanges, um jogo de parafuso ou estojos com 

porcas e uma junta de vedação. Na Figura 12 foi esquematizado como acontece uma ligação 

com flanges (SENAI, 1997). Já a Figura 13, demostra as principais forças que atuam em uma 

união flangeadas em tubos pressurizados. Essas forças são as de separação, dos estojos, de 

vedação e radial (VEIGA, 2019). 

 

Figura 12: Desenho Representativo de um Flange Integral 

Fonte: SENAI (1997) 
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Figura 13: Principais forças em uma união flangeadas 

Fonte: Veiga (2019) 

Os três tipos básicos de elementos que compõe o flange serão discutidos nas próximas 

secções. Os flanges e componentes aqui discutidos seguem o padrão de especificação 

americano ANSI.B.16.5.  

2.3.1. Importância dos Flanges na indústria offshore  

A humanidade ainda vive uma grande dependência dos combustíveis fósseis, considerados 

hoje a base energética mundial. Desde que ele foi descoberto o seu consumo só aumentou, ano 

após ano, principalmente no último século. A liderança do nosso país em tecnologia de 

exploração e produção em águas profundas e ultra profundas, confirmando o potencial 

brasileiro para o desenvolvimento dos reservatórios descobertos na última década (ADAMS, 

2018).  

A participação da indústria petrolífera em nosso Produto Interno Bruto (PIB) passou por 

um período de crescimento desde o final dos anos 90 até 2014 (13%). A projeção era que esse 

número avançasse até 20% em 2020. Porém, a crise econômica brasileira que se arrasta desde 

2008, fez com que o preço do barril de petróleo despencasse. Essa situação teve aspectos muito 

negativos no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, observando a diminuição das 

empresas que operavam em pleno vapor em Macaé e nas proximidades (ANP, 2018).   

Para o transporte do petróleo e gás os dutos submarinos são o principal meio utilizado, e 

uma das maiores preocupações das empresas. Atualmente, a maioria dos reservatórios 

conhecidos no Brasil se encontram em águas profundas, maior ou igual a 1000 metros de 

profundidade (MORAIS, 2008).  

Partindo-se deste princípio, a manutenção da integridade física das estruturas de escoamento 

de petróleo e seus derivados deve ser um dos focos de estudo acadêmico da engenharia de 
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petróleo em prol do aperfeiçoamento das atividades da indústria. No Brasil, encontra-se em 

exercício a aplicação de dutos submarinos, conectados por meio de flanges, em diversas 

atividades ligadas ao transporte offshore de hidrocarbonetos. Como exemplo, nos campos de 

Barracuda e Caratinga, situados na Bacia de Campos, conexões flangeadas em dutos flexíveis 

aparecem em linhas de injeção de gás para Gás Lift e de produção de óleo, bem como no 

gasoduto que interliga as unidades de produção dos dois campos (REIS, 2013).  

A presença de conexões não soldadas em tubulações, principalmente aquelas em que 

escoam fluidos tóxicos, são consideradas críticas, por se tratar de uma estrutura, onde há 

possibilidade de vazamento é alta. Essas conexões geralmente são constituídas por flanges 

rosqueados. Portanto, para se assegurar a integridade física desses elementos, quando aplicados 

na indústria do petróleo, é de vital importância para que sejam evitados vazamentos de 

hidrocarbonetos, e consequentemente, perdas financeiras e catástrofes ambientais (REIS, 

2013). 

2.3.2. Principais Aplicações  

As ligações flangeadas devem ser empregadas em menor número possível. Isso porque há 

mais possiblidade de vazamento onde há flanges, além das peças serem caras, pesadas e 

volumosas (SENAI, 1997). O uso dos flanges é mais comumente empregado em: 

1- Conexão entre tubos, válvulas e equipamentos (como bombas, compressores, tanques, 

vasos etc). 

2- Para determinadas regiões que precisem de facilidade na desmontagem como solda, 

roscas, pontas e bolsas). 

3- Para ligar tubulações de aço com revestimento interno anticorrosivo e tubos de ferro 

fundido.  

2.3.3. Tipos de Flange  

• Flange Integral  

Os Flanges Integrais são fundidos ou forjados com o tudo. Esse é o tipo mais antigo e mais 

resistente dos flanges. No caso de bomba, válvulas, turbinas e outras máquinas em geral, os 

flanges são na maioria das vezes integradas com os equipamentos (SENAI, 1997). A Figura 14 

mostra o esquema desse tipo de flange: 
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Figura 14: a) Desenho Representativo de um Flange Integral b) Flange Integral 

Fonte: a) SENAI (1997) b) AHAD Tubeline co., (2012) 

• Flange de Pescoço 

Os Flanges de Pescoço são caracterizados por serem fundidos com os tubos, por meio de 

uma única solda de topo. Isso faz, com que, sua face interna seja lisa. Portanto, esse tipo de 

flange apresenta uma menor taxa de descontinuidade que possam criar tensões e facilitar o 

processo de corrosão (SENAI, 1997). 

Embora o processo de produção do flange seja caro, porque são necessários desenvolver os 

tubos de antemão, esse é tipo de flange é o mais utilizado em ambientes industriais. Sua 

aplicação é permitida em diversas dimensões, de acordo com a ANSI.B.16.5, e em diversas 

condições de pressão e temperatura (SENAI, 1997). 

Entre os grupos de flanges não integrais, esse é o mais resistente dentre eles. O esquema do 

flange pode ser analisado nas Figuras 15.a e 15.b: 

 

Figura 15: a) Desenho Representativo de um Flange Pescoço b) Flange Pescoço 

Fonte: a) SENAI (1997) b) AHAD Tubeline co., (2012) 
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• Flange Sobreposto  

Os Flanges Sobrepostos são ligados ao tubo por duas soldas em ângulo, uma interna e outra 

externa. Como há um encaixe entre a ponto do tubo e a estrutura do flange sua montagem é 

mais barata e simples do que o flange de pescoço (SENAI, 1997). 

Esses tipos de flanges não podem atuar em condições severas na indústria. Por terem 

resistências mecânicas menor que a do tubo, isso dificulta a tubulação. Esse flange tem um 

aperto pequeno e seus níveis de tensões residuais são elevados. Além disso, ele apresenta altos 

índices de descontinuidade, o que facilita a erosão e corrosão (SENAI, 1997). A Figura 16 

apresenta a forma do flange sobreposto: 

 

Figura 16: a) Desenho Representativo de um Flange Sobreposto b) Flange Sobreposto 

Fonte: a) SENAI (1997) b) AHAD Tubeline co., (2012) 

• Flange Rosqueado 

Os flanges rosqueados, Figura 17, como o próprio nome sugere, são caracterizados por 

realizarem a vedação com o tubo, por meio de uma rosca. O principal motivo da utilização 

destes tipos de flanges é com relação a tubos que não podem ser soldados. Portanto, precisam 

de uma forma alternativa de fixação, os principais tipos de flange que isso ocorre são os de 

plástico, ferro fundido e tubos que não são feitos de metais (SENAI, 1997). 

Uma vantagem desse tipo de flange é a facilidade no acoplamento com o tubo. Uma 

desvantagem é que esse flange possui uma resistência menor do que os flanges que foram 

citados anteriormente. Esse flange, de acordo com a ANSI.B.31 não pode ser utilizado quando 

o fluído de contato for tóxico, inflamável ou apresentam alguma periculosidade (SENAI, 1997).   
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Figura 17: a) Desenho Representativo de um Flange Rosqueado b) Flange Rosqueado 

Fonte: a) SENAI (1997) b) AHAD Tubeline co., (2012) 

• Flange de Encaixe 

Os Flanges de Encaixe, Figura 18, é similar ao flange sobreposto. A principal diferença é 

que este flange tem um encaixe completo, diferente do sobreposto que tem um encaixe de 

apenas um lado. Como o flange tem uma ligação completa ele não precisa de uma solda interna 

tornando-o mais resistente (SENAI, 1997).  

É aconselhável usar esse flange em tubulações de pequenos diâmetros, em altas linhas de 

pressão. Por esse flange apresentar descontinuidade, ele só deve ser utilizado em sistemas que 

não apresentam corrosão (SENAI, 1997).   

 

Figura 18: a) Desenho Representativo de um Flange de Encaixe b) Flange de Encaixe 

Fonte: a) SENAI (1997) b) AHAD Tubeline co., (2012) 

• Flange Solto 

Diferentes dos outros flanges, o Flange Solto, Figura 19, não se liga diretamente ao tubo. 

Se realiza uma soldagem de topo na virola, dispositivo acoplado ao flange (SENAI, 1997).  

Esse flange não fica em contato direto com o fluido que está percorrendo o tubo. Assim, ele 

só é utilizado para fluídos que requerem materiais específicos, como por exemplo o aço 
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inoxidável. Portanto, é possível fabricar o flange de forma mais barata já que somente a virola 

e o tubo precisam ser desse material especial (SENAI, 1997). 

 

Figura 19: a) Desenho Representativo de um Flange Solto b) Flange Solto 

Fonte: a) SENAI (1997) b) AHAD Tubeline co., (2012) 

 

 

• Flange Cego 

O Flange Cego não caracteriza uma união flangeadas e se uso se dá pelas extremidades de 

linhas, ou no fechamento de bocais flangeadas (SENAI, 1997).  A Figura 20 ilustra esse tipo de 

flange: 

 

Figura 20: a) Desenho Representativo de um Flange Cego b) Flange Cego 

Fonte: a) SENAI (1997) b) AHAD Tubeline co., (2012) 

2.3.4. Faceamento dos Flanges  

A face de um flange é a região onde de fato a contato com a terminações da tubulação. 

Portanto, essa ligação deve assegurar a estanqueidade do sistema. Existes diversos tipos de 

faceamento nas conexões flangeadas. A seguir encontra-se os faceamentos mais comuns para a 

indústria offshore e onshore (SENAI, 1997).  
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• Face com Ressalto  

A face com ressalto, Figura 21, é o tipo de face mais comum para flanges de aço, podem 

ser aplicados a qualquer temperatura e pressão (SENAI, 1997). 

A altura do ressalto pode variar dependendo da pressão que está sendo aplicada no flange. 

As superfícies do ressalto podem ser ranhurada ou livre. As ranhuradas são espiraladas tem um 

acabamento mais comum e mais barato. Já as livres apresentam vários graus de acabamento 

dependendo da necessidade do serviço ou do tipo de junta (SENAI, 1997).   

 

Figura 21: Desenho Representativo de um Flange com Ressalto 

Fonte: SENAI (1997) 

• Face Plana  

A face plana, Figura 22, é o tipo mais comum de faceamento para flanges de ferro fundido 

e outros materiais plásticos. A resistência do aperto na junta é menor que a do flange com a face 

com ressalto, em condições iguais de temperatura e pressão. Contudo, os flanges feitos de 

materiais mais frágeis, como ferro fundido ou plástico, se tivessem ressalto danificariam as 

bordas, causando fraturas nos flanges em consequência da flexão (SENAI, 1997).  

 

Figura 22: Desenho Representativo de um Flange com Plana 

Fonte: SENAI (1997) 

• Face para Junta de Anel 

A face para junta de anel, Figura 23, é o tipo de face garante maior segurança na vedação. 

Por isso é comumente utilizado para serviços de alta pressão e temperaturas. Também é 
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utilizado em fluídos que apresentam alta periculosidade como fluídos tóxicos ou inflamáveis 

(SENAI, 1997).   

A face desse flange tem um rasgo circular profundo, onde se encaixa uma junta em forma 

de anel metálico. Nesse flange é possível garantir uma melhor vedação com o mesmo grau de 

aperto dos parafusos. Isso acontece por dois motivos: (1) Pela ação da cunha da junta de anel 

nos rasgos dos flanges, (2) Porque a pressão interna tende a dilatar a junta do anel pressionando 

as paredes dos rasgos (SENAI, 1997).  

 

Figura 23: Desenho Representativo de um Flange de Face para Junta do Anel 

Fonte: SENAI (1997) 

• Face de Macho e Fêmea 

A face de macho e fêmea, Figura 24, tem uma face de lingueta e ranhura. Esse tipo de face 

é muito mais raro que as anteriores, sendo principalmente utilizada quando os fluídos são 

corrosivos. Como nessa face a junta está confinada, não a contato com o fluído. É importante 

notar que com esse tipo de faceamento os tubos que irão se acoplar tem que ser diferentes 

(SENAI, 1997).  

 

Figura 24: Desenho Representativo de um Flange de Face de Macho e Fêmea 

Fonte: SENAI (1997) 
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2.3.5. Juntas Para Flanges 

Todas a conexões flangeadas são constituídas por uma junta que está ligada a face do flange, 

essas juntas garante a vedação da conexão (SENAI, 1997).  

A junta está submetida a uma forte pressão vinda dos apertos dos parafusos e uma força de 

cisalhamento que é exercido pela pressão interna do fluído. Logo, para que não haja problemas 

na vedação, a pressão exercida pelos parafusos tem que ser maior que a pressão interna do 

fluído. A junta precisa ser resistente para aguentar o duplo esforço de compressão dos parafusos 

e de cisalhamento pela pressão (SENAI, 1997). 

As juntas precisam ser elásticas e modulares, para que se preencham as irregularidades das 

superfícies do flange, garantido assim a vedação (SENAI, 1997).  

As juntas que são duras resistem melhor as altas pressões e elevadas temperaturas. Porém 

precisam de um acabamento mais detalhado e preciso na face dos flanges e no topo dos tubos. 

É importante dizer que as juntas devem ser resistentes a fluídos corrosivos (SENAI, 1997).  

Todos os tipos de faceamento de flanges estão ligados a uma junta específica, dos 

faceamentos vistos anteriormente: O flange de face com ressalto usam juntas em forma de uma 

coroa circular, para cobrir o ressalto do flange por dentro dos parafusos;  Os flanges de face 

plana são inteiramente cobertos pelas juntas, inclusive os parafusos; Para os flanges macho e 

fêmea e de lingueta e ranhura se utiliza uma junta circular estreita, para cobrir o fundo das 

ranhuras; Os flanges de face para a junta de anel utiliza-se junta de anel metálico maciço 

(VEIGA, 2019). 

• Juntas não metálicas 

São juntas planas, usadas para flanges de face com ressalto ou de face plana (VEIGA, 2019). 

Os principais materiais para essas juntas são:  

➢ Borracha Natural: usada para água, ar, condensado até 60ºC. 

➢ Borracha Sintética: usadas para óleos de até 80ºC. 

➢ Material Plásticos: usados para fluídos corrosivos de baixa pressão e temperatura 

ambiente. 

➢ Papelão Hidráulico: nome genérico, para definir junta feitas de amianto comprido 

com material aglutinante. 

• Juntas semi metálicas  
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Essas juntas são constituídas de uma lâmina metálica (geralmente aço inoxidável), torcida 

em espiral, com enchimento de amianto em cada volta. São usadas em flanges de face com 

ressalto, geralmente em serviços de alta pressão. As juntas semi metálicas em espiral possuem 

um alto módulo de elasticidade (SENAI, 1997).  

• Juntas metálicas folheadas  

São juntas folheadas com uma capa metálica, plana ou corrugada e enchimento de amianto. 

O emprego desse tipo de junta é similar com os da juntas semi metálicas em forma de espiral. 

Essas juntas são difíceis de vedação, exigindo assim do tubo acabamento liso, com uma baixa 

rugosidade. A capa metálica geralmente é feita de aço inoxidável, aço-carbono ou metal Monel 

(VEIGA, 2019). 

• Juntas metálicas maciças 

São juntas metálicas com faces planas. Usa-se em flanges com face de ressalto ou macho e 

fêmea ou de ranhura e lingueta.  Os materiais são os mesmos das juntas metálicas folheadas 

(SENAI, 1997).  

• Juntas metálicas de anel 

São anéis maciços de secção ovalada. Esses anéis são geralmente de aço inoxidável, porém 

são fabricados também de aço-carbono, aço-liga, níquel e metal Monel.  A dureza do material 

da junta de anel deve ser menor que a dureza do material do flange. São geralmente utilizadas 

para serviços de grande risco, com temperaturas altas (superiores a 550ºC) (SENAI, 1997). 

2.3.6. Estojos para flanges   

Para a conexão de flanges e aperto de junta, pode-se empregar dois tipos de parafusos: 

1. Parafuso de Máquina (machine bolts) 

2. Estojos (stud bolts) 

• Parafuso de Máquina  

Os parafusos de máquina, Figura 25, têm um corpo cilíndrico rosqueado, porém a rosca 

nunca cobre o corpo inteiro. Possuem uma cabeça integral sextava ou quadrada. As dimensões 

são padronizadas nas normas ANSI.B.1.1. A medição do comprimento do parafuso é dada em 

sua totalidade pela distância entre uma extremidade do corpo com a base da cabeça. Os 

parafusos, porcas e arruelas estão padronizados P-PB41 a 44 d i ARNT. Esse tipo de parafuso 

geralmente é feito de aço-carbono, com juntas não metálicas e para temperaturas 260ºC.  Os 
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parafusos são utilizados em flanges de ferro fundido e as vezes para flanges de aço (SENAI, 

1997). 

 

Figura 25: Desenho Representativo de um Parafuso de Máquina 

Fonte: SENAI (1997) 

• Estojos  

Os estojos, Figura 26, são formados por barras cilíndricas rosqueadas, esses cilindros podem 

ou não abranger o corpo todo. Eles possuem porcas e contra porcas independentes. Os estojos 

são mais resistentes que os parafusos de máquinas. Justamente porque a ligação mais fraca dos 

parafusos de máquinas é a ligação entre o corpo e a cabeça, assim eles podem ser usados para 

qualquer pressão e temperaturas (SENAI, 1997).   

As dimensões das porcas e filetes de rosca de estojos estão padronizadas também pelas 

normas ANSI.B.18.2 e ANSI.B.1.1 

 

Figura 26: Desenho Representativo de um Estojo 

Fonte: SENAI (1997) 

• Aperto de Parafuso de Máquinas em Estojos 

O aperto de parafusos de uma ligação flangeadas tensiona os parafusos, comprime as juntas 

e imprime esforços de flexão nos flanges. Por este propósito as normas definem medidas 

máximas e mínimas para a tensão de escoamento do aço dos parafusos, para flanges que tenham 

uma resistência mais fraca, como por exemplo o de ferro fundido (SENAI, 1997).   

Existem dois tipos de apertos: o aperto inicial, que tem o objetivo de fazer a junta se adaptar 

com as faces dos flanges, amoldando-se nas imperfeições e irregularidades que possam existir. 
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Esse aperto tem que ser suficiente para causar o escoamento dos materiais pelas juntas. Já o 

aperto residual, tem o objetivo de vencer a pressão interna do tubo, que tenta separar o flange. 

Na prática basta que o aperto residual tenha 11/2 a 2 vezes o valor da pressão interna (VEIGA, 

2019). 

2.3.7. Flanges com Método dos Elementos Finitos   

Na literatura diversos autores vêm estudando a aplicação dos Método dos Elementos Finitos 

em conexões flangeadas.  

Pacheco et al.. (2011) desenvolve um artigo, com o propósito de analisar as falhas que 

ocorrem nos flanges ocasionadas por perda ou danos de estojo. Utilizando o Método dos 

Elementos Finitos ele avalia os impactos da perda sucessiva de estojos em uma união flangeadas 

e o relaxamento da tensão ocasionada pela trinca de estojos.  

O artigo utiliza como objeto de estudo um flange da classe API 17D, de 4 polegadas e 8 

estojos (o estojo é esquematizado na Figura 27). O estudo numérico é desenvolvido e simulado 

no software ANSYS Workbench 12.1 (2010). 

 

Figura 27: Modelo de um parafuso estudado no ANSYS 

Fonte: Pacheco (2011) 

Como resultado o artigo indica que o flange mantem sua confiabilidade e funcionamento 

diminuindo seus estojos de 8 para 6, podendo haver a perda de 2 estojos. A existência de trincas 

em uniões flangeadas indicou um relaxamento, mas acredita-se que antes que houvesse um 

relaxamento a simulação demostraria uma ruptura do estojo.  
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Em 2015, Abid et al.. lança o artigo “simulation of optimized bolt tightening strategies for 

gasketed flanged pipe and joints”, que realiza um estudo de estratégias na otimização do aperto 

de flanges, tubos, parafusos e juntas, utilizando o MEF.  

Abid et al. (2015), a fim de entender melhor o comportamento de flanges. Aplicou o Método 

dos Elementos Finitos em diferentes modelos de flange, da Classe 900#, como os da Figura 28.  

Ele modelou os componentes em três dimensões, pelo software ANSYS. Foi avaliado dois 

parâmetros dos flanges: o controle de método de torque, quando os parafusos são inseridos um 

a um e o controle de método de alongamento, quando os grupos de parafusos são inseridos de 

uma única vez. 

 

Figura 28: Modelo de um Flange na Classe 900# 

Fonte: Abid (2015) 

No artigo foi concluído que: 

➢ O aumento do flange proporciona menos variação de parafusos, porém em flanges 

pequenos essas variações são consideravelmente altas; 

➢ A otimização da colocação do parafuso diminui o estresse na estrutura; 

➢ A simulação indicou qual o máximo nível de estresse que pode ser empregado aos 

estojos, para que não haja ruptura; 

Barsoum et al. (2015) fez um trabalho de análise de fixação entre tubos e flanges. No artigo 

são utilizados três tipos diferentes de flanges, que são analisados por meio do Método de 

Elementos Finitos. É estudado a geometria dos flanges é constatado que a quantidade de carga 
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de um flange é modificada em relação, somente de sua geometria. Inclusive o flange que foi 

desenvolvido, no artigo, tem mais capacidade de carga que o próprio flange da ASME B31.3 

Assim, no que diz respeito aos Método dos Elementos Finitos quando aplicados aos flanges, 

foi concluído que segundo Pacheco et al. (2011), Abid et al. (2015), Barsoum et al. (2015)  

➢ Economizam tempo dos projetistas, pois é possível analisar as interações dos 

componentes; 

➢ Diminuem drasticamente a chance de falhas; 

➢ Reduzem o tempo de colocação dos parafusos, indicando qual será a forma mais 

eficiente; 

➢ Reduzem os custos, pois segundo o método não é preciso tantos estojos e parafusos 

para garantir a vedação do flange; 

➢ A otimização da colocação do parafuso, diminui o estresse na estrutura; 

➢ Indica qual o máximo nível de estresse que pode ser empregado aos estojos, para 

que não haja ruptura; 

2.3.8. Flanges, DFMA e Método dos Elementos Finitos   

Um dos princípios do DFMA, discutidos na secção anterior, é a redução de partes de 

componentes ao mínimo possível, sem que se perca qualidade e confiabilidade. Por outro lado, 

a principal função do MEF quando aplicado em conexões flangeadas é entender qual o número 

ótimo de estojos e parafusos que devem ser acoplados no flange para garantir a vedação com 

confiabilidade adequada. Portanto conclui-se que a integração do DFMA com o MEF tende a 

ser uma estratégia efetiva, pois ambas metodologias se complementam. Na literatura encontra-

se alguns artigos que corroboram para afirmação acima.      
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3. MÉTODO 

Neste capítulo, será explorado as etapas do método proposto por este projeto. No capítulo 

2 foi abordado a história do DFMA, como ele funcionava e qual era suas aplicações. Na secção 

2.1.3 Fase processo de produtos elaborou-se um copilado de referências que explicam as etapas 

de aplicação do DFMA, do ponto de vista de diversos autores. Já na secção 2.1.4 Aplicação do 

DFMA no desenvolvimento de produtos foi apresentado uma forma de aplicação do DFMA.  

Neste trabalho será utilizado o método do DFMA baseada em Boothroyd; Dewhurst; Knight 

(1994). Dentre as referências estudadas essa se mostrou a mais aderente ao objetivo do trabalho. 

Isto acontece porque o método dá mais relevância a concepção do que o processo de fabricação 

do produto.  

A Figura 29 ilustra a metodologia do DFMA adaptada de Boothroyd; Dewhurst; Knight 

(1994). A principal mudança do modelo adaptado ao original é o acréscimo da Etapa 0. A Etapa 

0, representa que o trabalho partirá de um modelo de flange já utilizado na indústria do petróleo 

e não de um flange completamente novo como a metodologia de Boothroyd; Dewhurst; Knight 

(1994) proponham em fazer. A Figura 35 representa as 7 etapas a serem seguidas para alcançar 

os objetivos específicos e o objetivo geral. 

Na primeira etapa realizou-se um estudo com o intuito de entender quais são os flanges que 

estão sendo utilizados no mercado offshore. Na segunda etapa foi estudado o conceito de um 

flange, com ênfase em sua arquitetura. Um desenho técnico com medidas e materiais 

encontrados no referencial teórico, normas e relatórios de inspeção. Na terceira etapa, será 

avaliado se existirá a possibilidade de minimizar o número de componentes, facilitar a 

montagem, facilitar a manipulação das peças e otimizar a sequência de montagem que 

constituem a conexão flangeadas. Na quarta etapa é verificado a seleção de materiais e 

processos para se chegar aos custos iniciais. Após isso, na quinta etapa, o produto é avaliado 

pelos princípios e regras do DFMA, para se chegar ao melhor conceito.  Na sexta etapa é 

desenvolvido um novo protótipo. A sétima etapa não será comtemplada neste trabalho, 

conforme foi explicado na delimitação do capítulo 1.   
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Figura 29: Método do Trabalho 

Fonte: Adaptado de Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994) 

Etapa 0: Identificação do produto a ser estudado 

Inicialmente será realizado um estudo sobre flanges, com o intuito de escolher um flange 

presente na indústria que possa ter algum potencial de melhora. Com os dados técnicos, normas 

emitidas para indústria offshore e onshore, relatórios de inspeção, teses, dissertações e artigos 

será possível encontrar um Flange API comumente utilizado, que esteja de acordo com as 

características do projeto.    

Etapa 1: Concepção do projeto  

A partir do flange escolhido, será analisado o conceito. Aqui o estudo não têm o intuito de 

questionar o conceito do produto, no que diz respeito a sua função. Será estudado somente a 

mudança de conceito, orientado primariamente a arquitetura do produto.  

Será elaborado um esquema técnico com medidas e propriedades encontradas no referencial 

teórico, principalmente nas normas e relatórios de inspeção. O desenho tem o intuito de 

aproximar a arquitetura do flange, da classe API 17D, o máximo possível. O foco do desenho 

será na projeção das vistas, definindo as medidas para a estrutura. O software utilizado será o 
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AutoCad 2019. O intuito é facilitar ao máximo o projeto do produto em 3d, tornando possível 

realizar cálculos de pressões em cima dos componentes do modelo criado.  

Etapa 2: Projeto para montagem  

As vistas do flange, que foram realizadas na etapa anterior, servirão como um norte para a 

elaboração de um desenho em 3d, no software de design SolidWorks. Primeiramente pela 

facilidade que o pesquisador tem em manipular o software e pelas as ferramentas disponíveis 

no software para a análise da arquitetura.    

O desenho será importado para o software ANSYS 19.2. No ANSYS serão realizadas as 

análises de tensões, deformações e pressões de contato, via o Método dos Elementos Finitos 

(MEF). O MEF vai calcular as pressões em cada pedaço infinitesimal da estrutura e vai fornecer 

para cada ponto os resultados das análises. Com isso, será possível concluir se a conexão 

flangeadas poderá ou não perder estojos mantendo a segurança.   

Etapa 2.1: Sugestão para simplificação de estrutura do projeto  

Nesta etapa, testa-se o flange conforme os princípios e regras do DFMA (discutidos na 

secção 2.1.5 no capítulo 2). Logo, será avaliado a possibilidade de:  

Minimizar o número de componentes: calculando as pressões internas, será avaliado se é 

possível retirar estojos da conexão flangeadas;   

Facilitar a montagem: se for retirado estojos do flange, o processo de montagem vai ser 

alterado, será avaliado qual será a mudança mais vantajosa; 

Facilitar a manipulação das peças: vai ser avaliado se é possível diminuir as dimensões do 

flange, de modo que seja mais simples a manipulação dos estojos; 

Minimização da necessidade de ajuste: o intuito aqui é projetar parafusos que sejam mais 

concisos, diminuindo a necessidade de ajuste. 

 Otimizar a sequência de montagem: se o número de estojos e parafusos forem alterados, é 

possível melhorar o desempenho do sequenciamento. Já que, menor número de peças implica 

menor número de passos e menor número de passos implica em menos chance de danificar o 

objeto.   

Como o método de trabalho é interativo, os testes que foram realizados podem levar a duas 

respostas: Se existe a possibilidade de melhora no produto ou senão existe possibilidade de 
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melhora. Se o produto cair no primeiro caso, ele vai para Etapa 2.1, onde as possíveis melhorias 

são estudadas. Após essa análise for constatada o flange vai para a Etapa 1, onde as mudanças 

são implementadas e novamente e testado na Etapa 2. Isso acontece até que o produto não 

precise mais de mudança, ou seja, não haja mais espaço para melhora, nesse caso ele avança 

para Etapa 3. 

Etapa 3: Seleção de materiais e processos e estimativa de custos iniciais 

Aqui como na Etapa 2 será estudado os materiais que podem ser utilizados para a produção 

de flanges, também será estudado o processo produtivo mais adequado, dentro das limitações 

do trabalho em não abordar o processo de produção. Duas respostas podem ser geradas a partir 

desse estudo: (1) Se a seleção de materiais e processos estão satisfatórios ou (2) se a seleção de 

materiais e processos não são satisfatórias. No caso que a seleção de materiais e processo não 

seja satisfatória o produto é direcionado para Etapa 3.1, onde será sugerido quais as mudanças 

cabíveis ao produto. Se porventura o produto já estiver com os materiais e processos ótimos, o 

flange passa para Etapa 4. O produto só passará para Etapa 4, quando a seleção de materiais e 

processos forem satisfatórias. Já que o modelo é iterativo o produto pode passar por este passo 

inúmeras vezes. 

Etapa 3.1: Sugestão de processo e materiais mais econômicos  

Os materiais e processos identificados na etapa anterior serão avaliados nesta etapa. Após 

ter sido retirado as contradições e estudado os prós e contras, o produto volta para Etapa 1: 

concepção do produto. As informações adquiridas neste passo serão incorporadas no novo 

conceito do produto. O novo produto será então submetido as sequências de testes.  

Etapa 4: Melhor conceito para o projeto 

Na Etapa 4 será avaliado o impacto das mudanças na arquitetura do flange em relação a 

alguns aspectos, como qualidade e principalmente segurança. Os flanges avaliados serão o 

flange antigo que entrou como input no modelo e o flange gerado, output do modelo.  

Etapa 5: Projeto de fabricação  

Será realizado um estudo superficial do processo produtivo, já que o trabalho tem maior 

ênfase no processo de montagem do flange. 
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Etapa 5.1: Detalhamento do projeto para os custos de fabricação 

Aqui será explorado com mais detalhes os aspectos do processo produtivo de um flange, 

dentro das limitações. O intuito é estimar os custos oriundos dos processos de produção.  

Etapa 6: Protótipo  

A pesquisa não irar contemplar o processo de fabricação do flange, assim o protótipo será 

somente de carácter visual. Construído em uma ferramenta CAD – projeto assistido por 

computador.  

Etapa 7: Produção 

O presente trabalho, como foi delimitado no capítulo 1, não irá analisar o processo de 

produção de um flange. Todos os passos relacionados com o processo produtivo serão 

excluídos.  
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4. RESULTADO E DISCUSSÕES  

O desenvolvimento do trabalho consiste na aplicação da metodologia desenvolvida no 

capítulo anterior que fora realizada com base no estudo da Revisão Literária. O método de 

trabalho, mostrado na Figura 29, adaptado de Boothroyd; Dewhurst; Knight (1994), demostra 

as etapas que devem ser seguidas para atingir os resultados da análise do flange.   

4.1.Etapa 0: Identificação do produto a ser estudado 

O flange escolhido para o trabalho segue a norma API 17D, ilustrado na Figura 30. Este é 

um flange de pescoço amplamente utilizado em operações industriais, por apresentar baixa taxa 

de deformação e corrosão.  

O flange de pescoço suporta altas temperaturas e pressões, o que o torna ideal para 

operações em águas profundas. Esse tipo de flange é acoplado com uma parte do tubo onde 

passa o fluido.  A dimensão do tubo é escolhida anteriormente e depende da operação que se 

deseja realizar.  

O flange é dividido em quatro estruturas um corpo circular com cilindro vazados que 

formam de encaixe, um parafuso que encaixa as duas estruturas anteriores, uma porca que fixa 

o parafuso no encaixe e uma junta metálica que fica localizada entre os flanges, geralmente 

formada de um material mais flexível para garantir a vedação.  

 

Figura 30: Norma API 17D 

Fonte: American Petroleum Institute 
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4.2.Etapa 1: Concepção do projeto  

Neste passo o flange escolhido na etapa anterior será detalhado. As dimensões das estruturas 

que compõem o flange foram modeladas utilizando técnicas CAD. Os modelos projetados são 

ideais para peças com geometria complexa porque facilitam a visualização e funcionalidade. 

Os softwares utilizados possuem recursos para desenvolver o produto de forma rápida e precisa. 

Neste caso o software utilizado foi o AutoCad 2019, que é um programa popular para projetos 

de peças e casas.  

O objetivo aqui é desenhar o produto em duas dimensões, aproximando o máximo do objeto 

referência. Quanto mais próximo da realidade é o desenho mais assertiva são os resultados das 

simulações numéricas.  As vistas do flange e suas dimensões são demostradas na Figura 31. A 

unidade dos valores do desenho estão em milímetros.  

 

 

Figura 31: Representação do Flange no AutoCad 

Fonte: Autor 
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As vistas projetadas no AutoCad apresentam um norte para o desenvolvimento da geometria 

do flange em 3d. Respeitando os valores estipulados foi desenvolvido o flange e seus 

componentes em 3d. A estrutura foi desenhada no software SolidWorks e está representada pela 

Figura 32. O principal objetivo é obter uma visualização mais próxima da realidade possível do 

flange e seus componentes, o que acarretara no desenvolvimento das simulações numéricas. A 

Figura 33 ilustra a visão explodida dos componentes que compõe o flange.  

 

Figura 32: Representação 3d do Flange 

Fonte: Autor 

 

Figura 33: Visão explodida dos componentes do flange 

Fonte: Autor 
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4.3.Etapa 2: Projeto para montagem  

O projeto para montagem será direcionado pela simulação numérica. Aqui vale ressaltar 

que a ideia central é estudar a relação do flange com seus componentes, principalmente com a 

junta e os estojos. O foco da secção, como do trabalho, é analisar a instalação do flange e não 

da sua forma de fabricação. O objetivo é criar um modelo mais eficiente e barato diminuindo 

os estojos do flange.  

O módulo utilizado do ANSYS nas análises deste trabalho foi a de Estrutura Estática (Static 

Structural), visto que o intuito do trabalho é verificar se existe possibilidade de haver perda de 

estojos sem comprometer a funcionalidade e segurança do processo. Essa secção é dividida em 

cinco passos distintos que fundamentam a análise. Os passos são “Engineering Data”, 

“Geometria”, “Modelo”, “Setup”, “Soluções” e “Resultados”. 

A parte do “Engineering Data” é responsável por adicionar os materiais das estruturas que 

serão analisadas. Os três materiais adicionados para a análise são os AISI 316, AISI 4140 e o 

ASTM 193. Nessa etapa é preciso indicar para cada material, o módulo de elasticidade, 

coeficiente de Poisson, a tensão de escoamento e a resistência de ultima a tração. A tabela a 

seguir indica os valores de todas as variáveis, além de mostrar onde cada material foi 

empregado.  QUAL A FONTE!!!! 

 

Tabela 4: Propriedades mecânicas dos materiais 

Fonte: Pacheco et al, 2011 

Em “Geometria” o software abre uma janela onde é possível desenhar a estrutura desejada. 

No entanto, o desenho já foi elaborado no SolidWorks e assim foi possível simplesmente 

importar a geometria para o ANSYS. A estrutura quando importada é adequada ao software, 

assim algumas mudanças ocorreram por questões de compatibilidade entre as duas arquiteturas. 

Porém as distinções foram superficiais para a análise numérica do flange. A Figura 34 ilustra a 

geometria do flange, no ANSYS. Neste caso o flange é composto por 8 parafusos, 8 porcas, 1 

anel de vedação e 2 estruturas metálicas circular e vazadas. 

Equipamentos e Propriedades 

Mecânicas 

Módulo de Young 

(Gpa)

Coeficiente de 

Poisson 

Tensão de 

Escoamento (MPa)

Tensão Ultima 

(MPa) 

Flange - AISI 4140 210 0,3 601,71 890,43

Anel Metálico - AISI 316 200 0,3 290,42 725,00

Estojos e Porcas - ASTM 193 210 0,3 772,47 928,80
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Figura 34: Representação 3d do Flange exportado para ANSYS 

Fonte: Autor 

A próxima etapa tem como objetivo explorar as interações físicas entre os componentes, 

através das condições de contato. O software automaticamente gera os contatos padrões a partir 

do desenho. Desta forma, é preciso um ajuste um pouco mais minucioso entre as condições de 

contato. Todos os componentes do flange se tocam, porém é possível definir como esse contato 

ocorre. Os mais importantes contatos são os da junta, pois ela será o principal objeto de análise.  

A junta tem 4 orientações distintas, o topo, o fundo, o lado interno e o lado externo. Já 

contato do lado externo foi classificado como “Bounded”, isto é, colado. Dessa forma, o 

ANSYS entende que o lado externo está grudado ao corpo do flange, retirando os graus de 

liberdade do anel de vedação. Assim, ele não pode deslizar para o lado.  

Já o contato da parte de topo e fundo do anel com o corpo do flange foi classificada como 

“Frictional”, sendo utilizado o coeficiente de atrito µ=0,15. A Figura 35 ilustra os contatos da 

junta com o flange. O anel de vedação em seu topo e fundo não está acoplado ao flange, ou 

seja, os graus de liberdade do flange continuam a existir. O mesmo foi feito com as superfícies 

do fundo da cabeça do parafuso e do topo da porca porque ambas as partes tem contato direto 

com o flange.   
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Figura 35: Contatos do anel de vedação 

Fonte: Autor 

O próximo passo é definir a malha que será utilizada para aplicação do Método dos 

Elementos Finitos, para o trabalho foi utilizada uma malha de 20 milímetros, como é ilustrado 

na Figura 36. Esse tamanho de malha é suficiente para gerar um resultado de precisão 

satisfatória. Quanto menor a malha menor as divisões da estrutura e, portanto, melhor a 

aplicação dos métodos dos elementos finitos (PACHECO ET AL, 2011). Todavia o custo 

computacional é maior. Uma das maneiras de se entender se uma discretização é adequada. 

Basta realizar a simulação com malhas de tamanhos distintos e verificar se os resultados irão 

convergir.  

A malha é a base da aplicação do Método dos Elementos Finitos, que consiste em dividir a 

estrutura em pedaços menores e analisar as forças e pressões que são exercidas e transportadas 

de “elemento” para “elemento” (PACHECO ET AL, 2011). O resultado, assim, seria uma 

estrutura que pudesse ser dividida em partes infinitesimais, mas como isso não é possível os 

valores são calculados com base na estrutura discretizada. Não foi utilizada uma malha menor 

que 20mm por causa da restrição do poder computacional dos pesquisadores.  

Cada vez que se diminui a malha maior é o número de nós e, consequentemente, o tempo 

de processamento. A versão educacional do software restringe o número de nós da simulação 

razão pela qual adotou-se a referida malha.   
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Figura 36: Malha do Flange 

Fonte: Autor 

Por último será definido as forças e pressões atuantes no flange. Os dados desta analise são 

baseados no artigo de Pacheco et al. (2011) e, portanto, foram utilizadas as forças de pressão 

equivalentes com a do artigo. O suporte fixo do flange é posto na extremidade do flange, na 

superfície do primeiro cilindro que constituiu a arquitetura.  

No modelo numérico desenvolvido a pressão interna ocasionada pelo fluido tem o valor de 

20,26 MPa (3000 psi) segundo Pacheco et al. (2011). Essa pressão está atuante em todo o flange 

e na junta. Por último insere-se as forças de pretensão (𝐹𝑝) dos parafusos, que são responsáveis 

pela vedação do flange.  A força de pretensão depende dos materiais dos estojos e é dada pela 

equação:  

𝐹𝑝 = 0,5𝑓𝑦
𝜋𝑑2

4
 

𝐹𝑝 = Força de Pretensão dos parafusos (N); 

𝑓𝑦= Tensão de escoamento (MPa);  

d= diâmetro do estojo (mm);  

Pode ser analisado pelas vistas do flange, apresentados na Figura 37, que o diâmetro dos 

estojos são de 20mm. Logo, a força de pretensão para cada parafuso fica sendo de 122 kN. O 

somatório das forças de pretensão que atuam no flange tem que ser maior que a pressão do 
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fluido que está passando no flange para que não haja vazamento. A Figura 37 demostra as forças 

de pretensão que estão aplicadas ao flange (B, C, D, E, F, G, H, I) no valor de 122kN e a pressão 

interna aplicada no interior do flange (A). 

 

Figura 37: Forças e pressões aplicadas no flange 

Fonte: Autor 

A simulação demostra o comportamento do flange quando ele está sujeito as forças de 

pretensões e a pressão interna. A pressão interna ocasionada pelo fluido faz o flange expandir, 

forçando os estojos de vedação. Os estojos são os que mais deformam, pois eles são os 

principais agentes de força contrária a pressão interna e por isso os pontos de máximo estão 

localizados neles.  

A força de expansão deforma todo o flange, como é possível visualizar na Figura 38 e 39. 

A primeira figura é um recorte da parte interna do flange, onde é possível visualizar as 

deformações com mais clareza. A segunda figura já demostra o flange em sua totalidade. As 

pressões estão distribuídas no flange através dos isovalores. O vermelho é onde a pressão é 

maior, respectivamente o amarelo e verde são onde as pressões possuem um valor mediano e 

depois, o vermelho e o azul é onde a pressão é menor. A tonalidade dos isovalores demostra a 

intensidade da pressão em cada ponto.  
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Figura 38: Corte seccionado do flange após a simulação  

Fonte: Autor 

 

Figura 39: Flange completo após a simulação 

Fonte: Autor    

A análise de pressões na junta indicará se existirá vazamento. Haverá vazamento de fluido 

na estrutura se a pressão na extremidade do anel de vedação for 0 MPa ou muito próximo de 0 

MPa. Dessa forma, como o 0 MPa é representado pela cor azul é preciso verificar onde no anel 

de vedação que está azul. A Figura 40 ilustra as pressões que são aplicadas na junta para flange 

API 17D com 8 estojos.    



66 
 

 

Figura 40: Pressão resultante no anel de vedação 

Fonte: Autor 

A pressão máxima aplicada na junta é de 173,5 MPa. Pela análise das pressões é possível 

perceber que não existe vazamento, já que a borda externa da junta está na cor laranja 

avermelhado, que indica que a pressão da borda está nas aproximações de 173,5 MPa. Pode-se 

perceber que a borda interna está colorida de um tom de azul, indicado que a borda interna está 

com uma pressão próxima de zero. No entanto para haver vazamento a borda externa precisa 

está próxima de zero. Conclui-se que para o Flange API 17D, com 8 estojos aplicados a uma 

pressão de 20,26 MPa e uma força de pretensão de 122 kN em cada parafuso, não apresenta 

vazamento.  

O objetivo é verificar se é possível utilizar o flange com segurança com a perda de estojos. 

Dessa forma, a próxima análise será para os flanges com 7, 6 e 5 estojos respectivamente. O 

primeiro estojo a ser retirado foi escolhido de forma aleatória, e os demais estojos foram 

retirados por proximidade, isto é, após o primeiro estojo ter sido retirado o segundo estojo foi 

o que estava ao seu lado, de forma análoga o terceiro estojo que foi retirado foi o que estava ao 

lado ou do segundo estojo retirado ou do primeiro estojo retirado. A Figura 41 indica os flanges 

com 8, 7, 6 e 5 estojos, assim é possível visualizar a ordem em que cada estojo foi retirado.  

A próxima verificação a se fazer é analisar a retirada de um estojo é entender a análise por 

trás de cada anel de vedação. Os flanges foram impostos as mesmas condições de pressão e 

força da análise anterior. A Figura 42, mostra o resultado das simulações para os anéis de 

vedação com 8, 7, 6 e 5 estojos respectivamente.  
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Figura 41: Perda de parafusos do flange 

Fonte: Autor 

 

Figura 42: Pressão resultante nos anéis de vedação do Flange com 8, 7, 6 e 5 estojos 

Fonte: Autor  
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O anel responsável pela vedação do flange de 7 estojos não apresenta pressões próximas da 

extremidade próximos a zero, desta forma garante-se que não haverá vazamento na perda de 

um parafuso do flange. Já os anéis de vedação dos flanges com 6 e 5 estojos, nota-se que o azul 

claro que representa a pressão 0,01MPa está presente na borda externa. Por estes resultados os 

flanges de 6 e 5 estojos irão vazar se forem colocados para funcionamento. As aproximações 

permitem inferir que o valores que são muito próximos de zero sejam admitidos como zero.  

4.4.Etapa 2.1: Sugestão para simplificação de estrutura do projeto  

O estudo aqui é limitado entre a relação dos estojos com os flanges, guiados pela simulação 

numérica realizada na etapa anterior. No presente trabalho não foi proposto uma nova geometria 

para o parafuso, visto que de acordo com as normas do ASME, deveria ser mantido o tamanho 

e padrão, até por conta da compatibilidade das chaves (equipamentos) que são utilizadas para 

torção do parafuso.  

O objetivo não é realizar uma análise tecno-financeira, dessa forma as estimativas de custo 

não serão abordadas. O foco principal está centrado nos resultados da simulação e como é 

possível otimizar o flange. Todavia, é intuitivo pensar que a redução no número de estojos 

também tem reflexos no custo dos materiais e no tempo das operações de manutenção 

fundamentalmente. Do que resulta, portanto, na redução de custos.   

As sugestões para simplificar o projeto mecânico irá seguir os princípios do DFMA. Os 

princípios que melhor se aplicam ao caso do trabalho são cinco: minimizar os números de 

componentes, facilitar a montagem, facilitar a manipulação das peças, minimização da 

necessidade de ajuste e otimizar a sequência de montagem.   

4.4.1. Minimizar o número de componentes  

A partir do modelo numérico foi possível constatar que a pressão na extremidade exterior 

da junta, para 7 estojos, é maior que zero. Desta forma é possível concluir que o número de 

estojos contidos no flange, pode ser minimizado sem que haja perda de segurança. A 

possibilidade de perda de um estojo implica na perda de todos os componentes que estão 

relacionados com ele, como é o caso da porca. Conclui-se que para o flange é possível perder 

dois componentes.   

A diminuição de componentes no flange acarreta em diversos resultados positivos. A 

redução de custos referente a produção e manutenção do parafuso são um dos exemplos. Outro 
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exemplo seria que com menos componentes também diminuiria o tempo de instalação e ajuste 

dos estojos.  

4.4.2. Facilitar a montagem  

O processo de montagem do flange, com a perda de estojos, será reduzido e, portanto, 

facilitado. A redução do tempo da instalação dos parafusos também é um ganho. A redução do 

tempo de produção do flange será reduzida também, visto que é preciso fazer menos uma 

abertura no corpo do flange. 

4.4.3. Facilitar a manipulação das peças 

No momento que existe menos peças para serem manipuladas, mas fácil se torna o processo 

de utilização na estrutura. Sem um parafuso existe menos um componente para manipulação.  

Outra característica é a diminuição de estresse no corpo do flange. 

4.4.4. Minimização da necessidade de ajuste 

A minimização de estojos diminui a chance de falhas nos parafusos, já que existem menos 

estojos para serem ajustados. Dessa forma a manutenção de cada estojo se torna mais rápida, o 

que é interessante já que a maioria dos ajustes desses tipos de materiais são feitas em águas 

profundos a altas pressões de trabalhos.  

4.4.5.  Otimizar a sequência de montagem 

A otimização da sequência de montagem do flange, se caracterizado pela velocidade em 

que se necessita para montá-lo. A diminuição de componente reduziria a velocidade.  

4.5.Etapa 3: Seleção de materiais e processos e estimativa de custos iniciais 

A escolha dos materiais dependeu principalmente das temperaturas e pressões de trabalho 

do flange. O intuito da simulação é chegar o mais próximo da realidade possível. Os materiais 

utilizados na simulação estão descritos na tabela 4. Materiais como podem realizar a vedação e 

funcionar a pressão offshore.  

Os dois flanges são feitos de aço AISI 4140. Este aço oferece temperabilidade média por 

ser ligado ao cromo e molibdênio. O molibdênio aumenta sua resistência mecânica e auxilia a 

resistência de ataques corrosivos. O aço suporta altas pressões é muito resistente e não deforma 

com facilidade. A liga metálica possui uma boa resistência mecânica, de fratura e de fadiga, o 

que o torno ideal para aplicações em águas profundas.  

A junta é formada pelo aço AISI 316, que é, uma liga metálica que possui o cromo, níquel 

e molibdênio. Como no aço anterior, o molibdênio é responsável por aumentar a resistência 
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mecânica e de corrosão. Este aço possui uma resistência a oxidação até a temperatura de 875ºC 

e austenítico, não é temperado e não é magnético. Esse material possui uma tensão de 

escoamento bem menor que os demais aços, justamente porque ele precisa expandir, para fechar 

os espaços entre os flanges.  

Os estojos e as porcas são constituídos do aço ASTM 193, este é aço é amplamente utilizado 

na indústria, por possuir características mecânicas favoráveis a diversas aplicações, os 

exemplos são sua facilidade de suporta altas pressões, é durável, resistente quanto ao peso e 

mudanças climáticas, não corroí e dificilmente quebra em momentos de operação.  

O objetivo do trabalho não é fazer uma análise tecno-financeira, assim os custos, como já 

discutido anteriormente, não irão fazer parte do escopo do trabalho.  

4.6.Etapa 3.1: Sugestão de processo e materiais mais econômicos  

O objetivo do trabalho está centrado na questão da instalação de uma arquitetura mais 

eficiente e não na produção da mesma. Dessa forma essa etapa será elabora de forma superficial. 

  Existe uma restrição quanto as escolhas de materiais, pois eles devem suportar as 

temperatura e pressões que são infligidas a eles nas operações. De acordo com a mudança do 

flange é possível concluir que:  

• A redução dos custos por se utilizar menos material para a produção de estojos; 

• Será realizado menos uma etapa de produção e de ajuste, que seria a do oitavo estojo; 

4.7.Etapa 4: Melhor conceito para o projeto 

De acordo com o estudo realizado conclui-se que o flange pode perder um estojo sem 

apresentar problemas de vedação. Logo a Figura 43, ilustra o desenho do melhor conceito de 

flange. De acordo com as etapas anteriores o Flange com 7 estojos apresenta segurança para as 

aplicações em águas profundas, com alta resistência mecânica, de fratura e de corrosão. 

Garantindo principalmente a continuidade das operações.  
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Figura 43: Novo flange proposto 

Fonte: Autor 

4.8.Etapa 5: Projeto de fabricação  

Visto que os processos de fabricação não estão no escopo desse trabalho, como foi 

apresentado no Capítulo 3, não será realizada uma análise industrial da produção do flange. O 

principal projeto é melhorar a instalação e não o processo de fabricação.  

4.9.Etapa 5.1: Detalhamento do projeto para os custos de fabricação 

Como a etapa anterior, projeto de fabricação, não foi realizada, não tem sentido realizar o 

detalhamento do projeto para os custos de fabricação. Dessa forma esse trabalho irá 

desconsiderar essa etapa.  
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5. CONCLUSÃO  

Analisando o objetivo geral do trabalho pode-se concluir que houve êxito quanto ao alcance 

do propósito do projeto. O Projeto para Montagem e Manufatura (DFMA) serviu de base 

metodológica para o estudo realizado. A simulação numérica apoiou os passos do DFMA para 

que houvesse maior assertividade, com um estudo quantitativo de melhora.   

A arquitetura inicial do flange foi projetada seguindo a norma API 17D. As vistas foram 

elaboradas no AutoCad, o desenho 3d no SolidWork. Depois foi exportado para o ANSYS, 

onde as simulações foram realizadas. As condições de contato foram definidas, algumas como 

“Bounded” e outras como “Frictional”, admitindo um coeficiente de atrito de 0,15. As malhas 

foram verificadas e atualizadas conforme o poder computacional disponível.  

A simulação foi realizada com base nos princípios dos métodos dos elementos finitos. O 

objeto de aplicação foi o flange da classe API 17D com 8, 7, 6 e 5 estojos. Os anéis de vedação 

foram analisados e foi localizado quais extremidades externas do anel ficaram com a pressão 0. 

No trabalho o Flange com 7 parafusos apresentou um resultado satisfatório, levando a conclusão 

que poderia ser retirado um estojo. 

  Os resultados da simulação mostraram que mesmo com a perda de um estojo, o flange 

funcionaria sem que houvesse perdas na segurança. Estes resultados mostram que o Flange 

poderia operar com menos um parafuso. Os cinco objetivos específicos foram atendidos no 

presente trabalho.  

Aplicando este fato a cinco princípios do DFMA, que foram minimizar os números de 

componentes, facilitar a montagem, facilitar a manipulação das peças, minimização da 

necessidade de ajuste e otimizar a sequência de montagem foi possível elaborar uma arquitetura 

alternativa para flange.   
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 O presente trabalho pôde contribuir para o entendimento do funcionamento de conexões 

de oleoduto. O Flange analisado, possuía características específicas, seguindo a norma API 

17D. As análises obtidas através do Método dos Elementos Finitos foram concebidas de 

maneira quantitativa. Por tratar-se de aproximações de pressões ocasionada pelo fluido, as 

incertezas as variáveis envolvidas não foram levadas em consideração. Porém, ele oferece uma 

contribuição para uma tomada de decisão sem que haja uma análise mais robusta, em casos 

onde não ocorre monitoramento dos mecanismos. 

  Foram identificadas as seguintes oportunidades de trabalho: 

• Tratar a pressão ocasionada do fluido como sendo uma variável aleatória no 

estudo da Manutenção Centrada na Confiabilidade;  

• Determinar os índices de confiabilidade a probabilidade de falha com maior 

acurácia/precisão e estimar os coeficientes de confiabilidade; 

• Verificar quais são as variáveis aleatórias que contribuem/influenciam 

diretamente na probabilidade de falha dos Flanges; 

 Além disso, para o suporte das análises de confiabilidade, pode ser utilizado o Método 

dos Elementos Finitos (MEF) em outros componentes da indústria, que terá o objetivo de 

realizar simulações dos ensaios mecânicos e previsões de probabilidade de falha, a partir das 

análises de confiabilidade realizadas. 

 Estas sugestões são de suma importância, pois através das análises e testes para os tipos 

de flanges com propriedades técnicas diferentes e dados operacionais possuindo intervalos 

diferentes, será possível estabelecer as correções necessárias na fase de projeto, e com isso, 

novas barreiras de preservação serão incluídas.   
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