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RESUMO 

 

Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de uma ferramenta para o dimensionamento 

e desenho automático de vasos de pressão cilíndricos horizontais, de tampos elípticos, sob a 

regulamentação da norma ASME Sec. VIII, Div. 1. São apresentadas as definições das 

principais propriedades envolvidas no dimensionamento de tais equipamentos, e como elas se 

relacionam no projeto do mesmo. As equações e recomendações para o vaso, bocais, reforços 

e suportes estão também descritas neste trabalho. A metodologia de dimensionamento foi 

implementada ao Excel® com o auxílio do Visual Basic®. Os desenhos são criados no 

AutoCad®, a partir de comandos e coordenadas importados do Excel®. 

 

Palavras-chave: Vasos de; pressão. Dimensionamento de vasos de pressão. 

ASME Seção VIII Divisão 1. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In this Project, a tool for automatic design and drawing of horizontal cylindrical pressure 

vessels with elliptical heads, under the regulation of ASME Sec. VIII, Div. 1 is presented. The 

definitions of the main properties involved in the design of such equipment, and how they 

relate to each other in the design of the equipment are shown. The equations and 

recommendations for the vessel, nozzles, reinforcements and supports are also described in 

this work. The design methodology was implemented into Excel® with the help of Visual 

Basic®. Drawings are created in AutoCad®, from commands and coordinates imported from 

Excel®. 

 

Key Words: Pressure vessel. Pressure vessel design. ASME Section VIII Division 1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Silva Telles (1996), vaso de pressão designa “todos os recipientes 

pressurizados, independente de dimensões, formato ou finalidade, entre os quais se contam os 

vasos de pressão propriamente ditos, e mais reatores, torres de destilação, de fracionamento e 

de retificação e também os trocadores de calor, aquecedores, resfriadores, condensadores, 

reservadores e caldeiras.”. 

São amplamente utilizados, e devido à grande variedade de condições que devem 

suportar são considerados equipamentos de alto risco. A versatilidade requerida destes pela 

indústria nem sempre é corretamente levada em consideração na hora do projeto. Por isso é 

importante ser cuidadoso no seu dimensionamento.  

 

1.1 HISTÓRICO 

 

1.1.1 Vasos de Pressão 

 

Para Bruce E. Ball e Will J. Carter (2002, p.1), a primeira referência a um vaso de 

pressão provavelmente data do século XV, descrito por Da Vinci em sua obra “Codex Madrid 

I”. 

De acordo com A. Bizzo (2017, p.87), a história moderna dos vasos de pressão 

iniciou-se por volta do século XVII com as primeiras aplicações de caráter industrial do 

vapor. Em 1698, foi patenteado pelo inglês Thomas Savery um sistema de bombeamento de 

água utilizando o vapor como força motriz. Passados 13 anos, Newcomen desenvolveu outro 

equipamento com a mesma finalidade, se tratava de um reservatório esférico, como pode ser 

visto na figura 1, com aquecimento direto no fundo. Em 1769, James Watt adaptou o projeto 

para utilização em locomotivas a vapor, projeto conhecido como Caldeira Vagão, ilustrada na 

figura 2.   
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Figura 2- Caldeira Vagão. 

Fonte: Geração, Distribuição e Utilização de Vapor - Waldir A. Bizzo 66 cap. 4 p.67. 

Figura 1 - Reservatório de Newcomen. 

Fonte: Geração, Distribuição e Utilização de Vapor - Waldir A. Bizzo 66 cap. 4 p.67. 
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Todos estes modelos provocaram desastrosas explosões, devido ao contato direto 

com a chama e ao grande acúmulo de vapor no recipiente. Segundo Bizzo (2017, p.87), para 

resolver este problema, Stephen Wilcox, em 1856, projetou um gerador de vapor que ficou 

conhecido por possuir tubos inclinados, e sua posterior associação com George Babcock 

permitiu a produção deste projeto em escala comercial. Porém, esta adaptação não eliminou as 

falhas decorrentes da qualidade dos materiais e de erros na fabricação e dimensionamento. 

Domenic Canonico relata que no século XIX foram presenciadas literalmente milhares de 

explosões de caldeiras nos EUA e na Europa com várias causas. Ainda assim, apenas uma ou 

duas receberam alguma atenção internacional. A de maior repercussão foi a explosão da 

caldeira da fábrica de sapatos de Grover Shoe Factory em Brockton, Massachusetts, no dia 10 

de março de 1905, que matou 58 pessoas e deixou 117 feridos, destruindo completamente a 

fábrica. As fotos 1.3 e 1.4 ilustram, respectivamente, a fábrica Grover Shoe Factory antes e 

depois da explosão. Esse e outros incidentes evidenciaram a necessidade de garantir o 

funcionamento seguro, evidenciando a necessidade de criação de regras para fabricação e 

operação deste tipo de equipamento.   

 

 

 

 

Figura 3- Grover Shoe Factory antes da explosão. 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Grover_Shoe_Factory_disaster. 
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No Brasil, o dimensionamento de vasos costuma ser realizado em conformidade com 

a Norma ASME Seção VIII Divisão 1 – “Rules for Construction of Pressure Vessels”, Seção 

VIII Divisão 2 – “Rules for Construction of Pressure Vessels” e Seção VIII Divisão 3 – 

“Rules for Construction of Pressure Vessels”. No projeto dos elementos estruturais é comum 

se utilizar a norma britânica BS-5500 – “Specification for unfired fusion welded pressure 

vessels”. Finalmente, em qualquer projeto no Brasil devem ser respeitadas as instruções 

estabelecidas pela norma brasileira NR-13. 

 

1.1.2 Normas Regulamentadoras para Vasos de Pressão 

 

Foi criada uma variedade de normas e procedimentos para a construção de vasos de 

pressão, dentre as quais se destacam a ASME, de origem americana e a inglesa BSI PD – 

5500 que serviram como base para este trabalho. As normas, alemã AD Merkblätter, francesa 

AFNOR – NF E 32-104 e a europeia EN-13445 são referências em alguns países. 

 

1.1.2.1 Código para Caldeiras e Vasos de Pressão da Sociedade dos Engenheiros Mecânicos 

dos Estados Unidos.  

 

Figura 4- Grover Shoe Factory, depois da explosão. 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Grover_Shoe_Factory_disaster. 
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Em 1915, após os acidentes anteriormente comentados foi publicada nos Estados 

Unidos a primeira edição do ASME – B&PVC (American Society of Mechanical Engineers – 

Boiler and Pressure Vessel Code, (Sociedade dos Engenheiros Mecânicos dos Estados Unidos 

– Código para Caldeiras e Vasos de Pressão, em tradução livre), um livro de 114 páginas. A 

versão mais recente (2001) possui mais de 16000 páginas sobre projeto, materiais, construção, 

inspeção e outros tópicos, divididos em 28 livros, um grande contraste com a versão inicial. 

Atualmente é a maior publicação da ASME em tamanho, e contou com a participação de mais 

de 800 voluntários em sua elaboração.  

 

1.1.2.2 Documento Publicado 5500. Órgão Nacional de Normas do Reino Unido. 

 

Anteriormente conhecido como BS – 5500 (“British Standard – 5500”, ou Padrão 

Britânico – 5500, em tradução livre), teve sua primeira edição publicada em 1976. Parte do 

seu conteúdo teve origem na BS – 1500, “Specification for fusion welded pressure vessels for 

general purposes. Aluminium”, da década de 50, e na BS – 1515, “Fusion welded pressure 

vessels for use in the chemical, petroleum and allied industries”, de 1965. 

Em 1969 atendendo um relatório do “Comittee of Enquiry into the Pressure Vessel 

Industry” (Comitê de inquérito na indústria de vasos de pressão), a BSI (“British Standarts 

Institution”, Órgão Nacional de Normas do Reino Unido), reuniu um comitê para regular as 

atividades relacionadas a vasos de pressão. 

Durante o início da década de 70 ocorreu na Europa uma tentativa de criar um padrão 

internacional de vasos de pressão, um esboço dessa tentativa surgiu na forma da ISO/DIS 

2694: “Pressure Vessels” de 1973, que teve baixa aceitação e a tentativa foi descontinuada no 

meado da mesma década. Parte desse material foi então aproveitado pela BS – 5500. 

Em maio de 2002 foi publicada a primeira edição da EN 13445: “Unfired Pressure 

Vessels”, para regulamentar tais equipamentos na Europa, isso obrigou a BSI a retirar a BS – 

5500, de acordo com as normas do CEN (Comitê Europeu de Normatização). No entanto, a 

primeira edição da EN 13445 não era tão abrangente quanto a BS – 5500 e, para anteder as 

demandas da indústria, foi decidido que a extinta norma deveria novamente ser 

disponibilizada, não mais como BS (Padrão Britânico), mas agora como PD (Documento 

Publicado), sob o nome de PD – 5500, com igual conteúdo, validade e aplicação, porém sem 

o título de norma nacional. 
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1.1.3 Projeto Assistido 

 

O uso de desenhos para representar objetos é uma pratica antiga, e se desenvolveu de maneira 

diferente em cada região devido às particularidades de tradições de cada cultura. Não havia 

uma técnica universal para representar desenhos de engenharia. Isso era um problema para a 

engenharia, uma vez que dificultava o intercambio de ideias entre pessoas com formação em 

diferentes países.  

Em 1765, após se juntar ao exército francês como engenheiro, Gaspard Monge 

propôs um sistema para representar, de forma universalmente compreensível, um objeto. O 

sistema denominado Projeção Ortográfica foi rapidamente adotado pelo corpo de engenharia 

do exército, porém devido à guerra que enfrentavam, o projeto foi mantido em segredo. Após 

o término da guerra foi permitido à Gaspard publicar e ensinar suas técnicas, que rapidamente 

se espalharam pelo mundo. 

No século seguinte, em 1968, Pierre Bézier, engenheiro também francês, 

desenvolveu uma ferramenta com o intuito de facilitar o projeto de carros e suas peças para a 

Renault®, empresa em que trabalhava. O UNISURF®, nome dado ao sistema, foi adotado pela 

empresa em 1975 e quatorze anos depois já era utilizado por mais de mil e quinhentos 

funcionários. 

Em 1971, após o fracasso de sua empresa anterior, que desenvolveu um solfware 

funcionar especificamente em uma máquina pouco conhecida e estruturado numa linguagem 

menos ainda, Patrick J. Hanratty aprendeu uma lição: “Nunca crie nada estreitamente ligado a 

uma arquitetura específica. E certifique-se de manter as coisas abertas para se comunicar com 

outros sistemas, mesmo de seus concorrentes”. (Hanratty, 1971, Tradução livre). Com essa 

nova filosofia, Hanratty iniciou uma nova empreitada criando a MCS (“Manufacturing and 

Consulting Services”), e, sozinho, desenvolveu o ADaM(“Automated Drafting and 

Machinery”), do qual a advém as raízes da grande maioria dos softwares de CAD. 
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Um ano pós o lançamento do PC IBM®, que popularizou a computação em formato 

“desktop”, foi criada a AutoDesk®. Fundada por John Walker, criador do Animal (um dos 

primeiros vírus de computador da história), a companhia lançaria o AutoCad®, que se tornaria 

o mais popular software de CAD do mundo. Desde sua primeira versão em 1982, seus 

desenvolvedores incorporaram inúmeras ferramentas ao solfware, que ainda hoje é líder de 

mercado na área de projeto assistido por computador. Apesar dos inúmeros programas 

semelhantes, ou que oferecem recursos mais completos se comparados aos softwares 

supracitados, é visível a semelhança de sua estrutura básica e inegável o seu impacto na 

engenharia. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

Todo equipamento de alto risco, tanto humano quanto material necessita ser 

projetado, fabricado e operado de forma que atenda aos objetivos estabelecidos como também 

as normas construtivas, operacionais e de segurança, utilizando materiais adequados para cada 

tipo de aplicação, já que qualquer erro pode acarretar sérias consequências, inclusive 

acidentes fatais. Os vasos de pressão estão inclusos nessa categoria. 

Nestes dispositivos, por exemplo, a pressão exerce esforços mecânicos em seus 

componentes. Já a temperatura de trabalho, influencia diretamente sua resistência mecânica. 

Como a faixa de variação de ambos é muito ampla, são inúmeras as combinações desses 

parâmetros, desdobrando em resultados muito distintos. Existem vasos, trabalhando desde o 

vácuo até cerca de 4.000 Kgf/cm2 (aproximadamente 400 MPa), e desde próximo a zero até 

temperaturas da ordem de 1500º C. Podem ter grandes dimensões e pesos, havendo alguns 

com mais de 60 m de comprimento e outros com mais de 200 toneladas de peso.  

Figura 5– Evolução histórica do programa AutoCad®. 

Fonte: http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2011/10/autocad-history.html. 

http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2011/10/autocad-history.html
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Desta forma, é de grande valia adotar métodos que garantam a perfeita atuação de 

tais equipamentos em qualquer uma das condições possíveis de operação, não só de 

temperatura e pressão, mas levando em conta qualquer elemento que possa interferir em seu 

funcionamento, segundo as recomendações da norma. Ou seja, deve-se buscar ao máximo a 

qualidade na fabricação de todos os seus componentes, exige que o projeto seja executado 

com exatidão. 

Existem softwares que auxiliam uma ou mais etapas do projeto de equipamentos em 

geral. Outras ferramentas, como as de estrutura BIM (do inglês, Modelo da Informação da 

Construção), facilitam ao engenheiro acompanhar um projeto ao longo de seu 

desenvolvimento. Sistemas computadorizados têm foco na padronização e exatidão dos 

resultados, bem como na velocidade de resposta e quantidade de recursos, impactando 

diretamente a qualidade e o tempo de dimensionamento do produto. Assim, pela sua 

capacidade de elevar o nível de competitividade na indústria, pela complexidade de seus 

códigos e sua dificuldade no desenvolvimento, tais softwares possuem custo elevado, 

tornando inviável sua aquisição apenas para estudo, fora do contexto de uma grande empresa. 

É importante comentar que, em geral, quanto maior a quantidade de etapas do projeto 

que uma ferramenta é capaz de gerenciar, menor sua versatilidade, mais elevado o preço e 

maior o nível necessário de especialização do operador. Para exemplificar, pode-se comparar 

o AutoCad®, que se limita apenas a etapa de desenho e é utilizado nas indústrias mecânica, 

civil, naval, elétrica, eletrônica e inclusive na arquitetura, com o Archicad®, que auxilia quase 

por completo apenas projetos de arquitetura. Levando em conta apenas etapas de 

dimensionamento e desenho, o custo de implementação, Archicad® custa cerca de 4900 euros 

(cerca de R$17.000,00), enquanto que o AutoCad® custa cerca de R$9.900,00 (atualmente, o 

AutoCad® só é vendido mediante assinatura), além disso, se por ventura uma empresa usuária 

do Archicad® precisar estender seu projeto à outra disciplina, ela encontrará dificuldades, 

enquanto que uma segunda empresa que utilize o AutoCad® para seus desenhos e uma 

ferramenta secundária para cálculos, o Excel® por exemplo, não encontrará muitos problemas 

migrando de um projeto de engenharia civil para um de engenharia naval. 

Softwares que otimizem a relação quantidade de etapas cobertas num projeto e perda 

de flexibilidade podem reduzir a quantidade de programas que uma empresa necessita utilizar, 

diminuir os esforços relacionados à treinamento e facilitar a integração entre etapas de 

projetos multidisciplinares, todos esses fatores impactam diretamente a duração e o custo de 

um projeto.  
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1.3 OBEJTIVO 

Este trabalho teve por objetivo desenvolver uma ferramenta acadêmica que automatize o 

projeto básico de um vaso de pressão. O procedimento implementado, foi baseado nas 

diretrizes de projeto estabelecidas pelas normas NBR-13, ASME Seção VIII Divisão 1 e BS-

5500. No desenvolvimento da ferramenta utilizou-se o AutoCad® e o Excel®. 
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2 METODOLOGIA 

 

Como o foco do estudo foi o dimensionamento de vasos de pressão, e a variedade 

destes utilizados pela indústria, é imensurável, foi necessário definir um único objeto de 

estudo, um elemento ou categoria a ser estudado. Dentre os equipamentos avaliados, no 

quesito metodologia construtivos, foram escolhidos os vasos de pressão horizontais de tampos 

elípticos e seus elementos estruturais. O estudo mais profundo do assunto se deu diretamente 

nas normas que regulamentam o assunto e, de forma auxiliar, pelas referências Silva Telles 

(2009) – que é a principal referência do tema no Brasil – e de Dennis R. Moss (1987). 

Foi necessário desenvolver o algoritmo do programa antes da programação. Este 

procedimento ajuda a minimizar os erros na estrutura do programa e a ter uma visualização 

mais direta do mesmo, em contraste com o código em si, composto de inúmeros termos e 

símbolos. Esta etapa foi realizada com auxílio do solfware Astah®, na forma de um 

fluxograma, adequando as recomendações de cada etapa do projeto descrita pela norma em 

um conjunto de condicionais simples, do tipo verdadeiro ou falso, e operações matemáticas 

elementares, posteriormente implementadas no Excel®. 

 

 

 

Figura 6 - Fluxograma realizado com software Astah. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Com a etapa de dimensionamento pronta, definiram-se os desenhos base, desenhos 

no AutoCad®, nos quais as dimensões são associadas às variáveis do dimensionamento, e 

serve de referência para a elaboração da rotina de desenho em VBA®. A partir dos valores 

obtidos no dimensionamento, a planilha realiza um tratamento nos dados, convertendo-os em 

coordenadas de duas dimensões, que aplicadas à funções do AutoCad®, traça 

sequencialmente cada curva que compõe o desenho. 

Por fim, para facilitar o uso da ferramenta criou-se uma interface objetiva e 

simplificada. 
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3 PROJETO GERAL DE VASOS DE PRESSÃO 

 

3.1 PRESSÃO DE OPERAÇÃO 

 

É a pressão ou intervalo de pressões esperado na operação normal do vaso de 

pressão. Como raramente os vasos estão submetidos a apenas uma determinada pressão, deve-

se considerar os valores extremos que possam ocorrer. Quanto à obtenção desses valores, 

Telles (2009) ressalta que as pressões são sempre mensuradas no topo do vaso, devendo-se, 

quando for o caso, acrescentar a pressão correspondente à coluna hidrostática de líquido. 

De acordo com a ASME, Seção VIII, Divisão 1, deve-se ficar atento sempre ao valor 

mínimo de pressão, sempre que esta atingir um valor menor do que a pressão atmosférica, 

considerando-se o material e a espessura do componente do vaso. 

Quando ocorre um aumento de pressão, normalmente utilizam-se dispositivos de 

segurança, como por exemplo, as válvulas de segurança. Entretanto, as variações de pressão 

de operação são muito relativamente menores, acontecendo geralmente em vasos de grande 

altura, devido à coluna hidrostática. 

 

3.2 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 

 

De maneira semelhante, a temperatura de operação é o valor ou o intervalo de valores 

de temperatura que é esperado na operação cotidiana do vaso. Telles (2009) a define como a 

temperatura da parede do vaso quando sujeito à pressão de operação. 

Da mesma forma como instituída para pressão de operação, de acordo com a ASME, 

Seção VIII, Divisão 1, deve-se ficar atento sempre ao valor mínimo de temperatura, sempre 

que esta atingir um valor menor do que as temperaturas indicadas na Figura U65-66 da 

norma, considerando o material e a espessura do componente do vaso. 

Não existe um método de segurança que mantenha o vaso completamente protegido 

contra uma subida anormal de temperatura – diferente do que ocorre no caso da pressão –, que 

pode ser causada por diversos motivos, como: falhas em instrumentos, erros de operação, 

fluídos fora da especificação, etc. 

Nos vasos de grande dimensão, essa temperatura pode variar bastante, dependendo 

da região do vaso, sendo possível estabelecer regiões com diferentes temperaturas de 

operação. 
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3.3 PRESSÃO DE PROJETO 

 

“Denomina-se pressão e temperatura de projeto as “Condições de Projeto” do vaso 

de pressão, ou seja, os valores considerados para efeito de cálculo e de projeto do vaso.” 

(Telles, 2005). 

De acordo com o parágrafo UG-21 do ASME Seção VIII Divisão 1, “a pressão de 

projeto é a pressão correspondente às condições mais severas de pressão e temperatura 

coincidentes que possam ser previstas em serviço normal. ” 

Cada elemento do vaso de pressão deve ser projetado para resistir, no mínimo, a 

condição mais severa resultante das combinações de pressão e temperatura esperadas em sua 

operação. Para a condição descrita, e para situações de teste, a pressão de operação deve 

considerar a diferença entre pressão interna e externa do vaso. A norma recomenda o uso de 

uma margem acima da pressão de operação. 

Para o caso de vasos projetados para pressão interna, utiliza-se como a pressão de 

projeto o maior valor entre os seguintes: 

 

- Dispositivo de alívio de pressão sendo operado por válvula piloto – acréscimo de 

5% na pressão máxima de operação. Nos demais casos, acréscimo de 10% na pressão máxima 

de operação; 

- 1,5 kg/cm², manométricos. 

 

De acordo com a ASME Seção VIII Divisão 1, o valor mínimo de pressão interna de 

projeto é de 1,0  e isso se aplica mesmo para casos onde a pressão é muito baixa ou nula. 

Embora não seja exigido pela norma, é usual considerar como pressão externa de 

projeto a condição de vácuo total, para vasos (ou parte deles) que são submetidos à pressão 

externa. 

 

 

 

3.4 TEMPERATURA DE PROJETO 

 



14 

A temperatura máxima de projeto deverá ser no mínimo o valor da temperatura 

média ao longo da espessura da parede do vaso, com exceção de casos descritos em UW-

2(d)(3). Este valor pode ser obtido por meio de cálculos computacionais ou medição de 

equipamentos em operação equivalente. 

A temperatura mínima de projeto deve ser igual à temperatura mínima esperada em 

operação, a não ser que se enquadre em alguma das exceções apresentadas na norma. 

Usualmente fixa-se a temperatura de projeto 30°C a 50°C acima da máxima temperatura 

calculada para a parede do vaso. 

De acordo com a ASME, como já foi dito anteriormente, a temperatura de projeto 

tem que ser maior do que a temperatura média da superfície metálica, nas condições normais 

de operação. Desta forma, pode-se definir a temperatura de projeto (agregando a pressão de 

projeto) da seguinte forma: 

 

- Temperatura máxima normal de operação com acréscimo de 30°C – Vasos 

operando entre 15°C e 400°C; 

- Temperatura máxima normal de operação – Vasos com temperaturas acima de 

400°C;  

- Temperatura mínima normal de operação – Vasos com temperaturas abaixo de 

15°C. 

 

 

3.5 MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO 

 

É muito importante para o dimensionamento de um projeto a escolha do material 

mais adequado, levando em consideração diversos fatores essenciais. Para os cascos e tampos 

de vasos de pressão e para suportes, peças internas e externas, os materiais mais aconselhados 

são: 

 Materiais metálicos 

- Ferrosos: aços-carbono/ aços-liga/ aços inoxidáveis. 

- Não Ferrosos: alumínio e ligas de alumínio/ níquel e ligas de níquel/ titânio e ligas 

de titânio. 

 Materiais não metálicos 
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- Materiais plásticos reforçados – termoestáveis. 

 Para tubos de troca de calor e espelhos, têm-se: 

- Ferrosos: aços-carbono/ aços-liga/ aços inoxidáveis. 

- Não Ferrosos: alumínio e ligas de alumínio/ níquel e ligas de níquel/ titânio e ligas 

de titânio/ cobre e ligas de cobre. 

 Para revestimentos internos são os seguintes: 

- Materiais metálicos: aços inoxidáveis/ligas de níquel/ titânio e suas ligas/ chumbo. 

- Materiais não metálicos: materiais plásticos (termoplásticos e termoestáveis) / 

borrachas (elastômeros) / cerâmicas/ grafite/ vidro/ porcelana/ concreto. 

 

De todos esses materiais o aço-carbono é o de maior uso, sendo empregado na 

maioria dos vasos de pressão. É conhecido como “material de uso geral” por ser facilmente 

encontrado no mercado, apresentar excelente relação custo-benefício, barato em comparação 

com os demais e apresentando boa resistência mecânica. Aproximadamente 95% do peso total 

dos equipamentos de processo é de equipamentos fabricados de aço-carbono. 

É muito importante conhecer as propriedades dos materiais utilizados na construção 

dos vasos de pressão. Estas propriedades são descritas pelas Especificações Técnicas, 

documentos normativos emitidos por sociedades de normalização reconhecidas, que contém 

informações e exigências, tais como: descrição e finalidade do material; composição química; 

propriedades mecânicas; ensaios e testes exigidos e/ou recomendados; condições de aceitação, 

rejeição e marcação dos materiais; dados dimensionais; propriedades físicas e químicas, e; 

exigências complementares. 

O código ASME, Secção VIII, Divisão 1, exige que os materiais utilizados nas partes 

pressurizadas dos vasos sejam aqueles que se encontram nas tabelas de tensões admissíveis da 

norma. O que não acontece com as demais partes do vaso de pressão, onde se admite 

materiais diferentes dos da tabela para suportes ou peças internas não pressurizadas. 

Alguns fatores devem ser levados em consideração antes da escolha do material, 

como por exemplo: o custo do material, a segurança, o fluído que estará contido no vaso de 

pressão, pressão, temperatura, nível de tensão no material, tempo de vida previsto, entre 

outros. 
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3.6 AÇO-CARBONO 

 

Suas propriedades são muito influenciadas por sua composição química e pela 

temperatura. À medida que aumenta o percentual de carbono no aço, aumenta a dureza, o 

limite de resistência, o limite de escoamento e sua temperabilidade. Por outro lado, sua 

soldabilidade e ductilidade são afetadas. Desta forma, foram sugeridos valores como máximo 

de carbono para vasos de pressão. Para os segmentos soldados sujeitos à ação de pressão ou 

outros esforços principais, o valor recomendado é de 0,26%, para máximas tensões 

admissíveis o valor é de 0,35% e para outras partes soldadas de 0,30% de carbono. Caso o aço 

tenha um percentual de carbono acima de 0,30%, ele terá uma tendência maior a criação de 

trincas por hidrogênio, retidas na solda. Nas demais áreas, não há restrição do teor de carbono. 

A classificação do aço carbono é feita por meio do seu teor de carbono, podendo 

apresentar três faixas de valores: possuindo até 0,25% de carbono é conhecido como aço de 

baixo carbono (limite de resistência de 310 a 370MPa e limite de escoamento de 150 a 

220MPa), de 0,25% a 0,35% é denominado aço médio carbono (limite de resistência de 370 a 

540MPa e limite de escoamento de 220 a 280MPa) e para percentual acima de 0,35% são 

conhecidos como aços de alto carbono.  

São recomendados limites máximos de temperatura de aplicação dos componentes do 

vaso de pressão. Para componentes sujeitos a esforços principais a temperatura máxima, a 

esforços contínuos, é de 450° C; para componentes secundários, também em serviços 

contínuos, a temperatura é de 480° C e para serviços de curta duração sem grandes esforços 

mecânicos a temperatura é de 520° C. 

Neste trabalho, foi utilizado para a construção do costado, o aço carbono SA-516 

Gr.60 (ou A516 Gr.60) e este foi escolhido levando em consideração os fatores citados 

anteriormente.  

 

 

3.7 – TENSÃO ADMISSÍVEL DO MATERIAL 

 

No dimensionamento de elementos e projetos de engenharia devemos calcular seus 

componentes de maneira que estes possam suportar cargas com segurança. 
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Chamam-se tensões admissíveis as tensões máximas que se adotam para efeito de 

cálculo e dimensionamento das diversas partes de um vaso de pressão. É evidente que as 

tensões admissíveis devem ser menores do que os limites de resistência (ruptura) (LR) e de 

elasticidade (LE) do material na temperatura considerada. A relação entre os limites de 

resistência e de elasticidade e a tensão admissível é o coeficiente de segurança adotado. 

(TELLES, 2005) 

 

A tensão que oferece uma condição de trabalho sem perigo é conhecida como tensão 

admissível. No caso dos vasos de pressão, a tensão admissível (S) deve seguir aos seguintes 

critérios: ser menor que o limite de elasticidade (LE) e menor que o limite de ruptura (LR) de 

acordo com o material escolhido.  

As tensões admissíveis diminuem com o aumento da temperatura de trabalho da 

peça, fato que está relacionado à diminuição da resistência mecânica dos materiais devido ao 

aumento da temperatura. 

As tensões admissíveis são calculadas com um elevado nível de segurança, o que 

limita as tensões atuantes a um nível bastante elevado com espessura de paredes maiores. 

Para a norma ASME Seção VIII Divisão 1, a tensão máxima admissível para 

diversos materiais (exceto ferro fundido) é dada em função da temperatura na Seção II, Parte 

D, Subparte 1, Tabelas 1A e 1B, da norma ASME. 

 

3.8 – COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA DE JUNTA SOLDADA (E) 

 

A eficiência da junta (E) é a relação entre a resistência de uma junta soldada e a 

resistência do metal de base, expressa em percentual. Funciona como um coeficiente de 

segurança e é utilizada no projeto do vaso como um multiplicador da tensão máxima 

admissível do material. A eficiência da junta soldada depende do grau de inspeção e do tipo 

de junta. 

A classificação das soldas é feita em duas categorias e em função das tensões de 

tração ocasionadas pela pressão interna na qual estão submetidas, conforme é mostrado na 

figura abaixo:  
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Figura 7: Categoria das Soldas em um Vaso de Pressão 

Fonte: ASME VIII Divisão 1 (2009). 

 

Categoria A: Soldas solicitadas pelas maiores tensões; 

Categoria B: Soldas solicitadas por menores tensões. 

 

 

Os valores de eficiência da junta soldada foram especificados na Tabela seguinte 

(UW-12 da norma). 
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Tabela 1 - Eficiência dos Tipos de Junta Soldada 

 

Fonte: Próprio Autor 

 

A escolha do tipo da eficiência está ligada também a questão econômica, já que 

quanto mais preciso é o exame radiográfico, maior será seu custo. De acordo com a norma 

ASME Seção VIII Divisão 1 são considerados os seguintes tipos de inspeção: Radiográfico e 

ultrassom. 
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Exame radiográfico 

Tem como objetivo detectar defeitos internos na solda (trincas, bolhas, inclusões, 

entre outros). É realizado através da passagem de raio X ou raio gama, gerando uma imagem 

no meio de gravação. Existem dois tipos de exames radiográficos: Parcial e total.  

 

Radiografia total 

Radiografia total – isto é, em toda extensão da solda – é feita nos casos exigidos 

pelos materiais ou pelo serviço do vaso, ou quando se deseja adotar no cálculo a eficiência 

1,00, para diminuir as espessuras de parede do vaso (TELLES, 2005). 

Neste tipo de radiografia deve-se tomar cuidado para que o maior número de soldas 

seja facilmente radiografado. 

 

Radiografia parcial  

É um ensaio feito por amostragem e o código ASME seção VIII, divisão 1, exige que 

pelo menos a radiografia parcial seja utilizada para todas as soldas principais, que são todas 

aquelas submetidas à pressão ou esforços principais.  

 

Exame de ultrassom 

Consiste em detectar imperfeições em materiais pela passagem de vibrações 

ultrassônicas através do material. 

O ultrassom é um processo mais sensível e mais moderno do que a radiografia, não 

havendo praticamente nenhum defeito significativo que possa passar despercebido, além 

disso, o ultrassom aplica-se muito bem a peças de grande espessura e de geometria 

complicadas. (Telles, 2005) 

 

3.7 ESPESSURA MÍNIMA DE CÁLCULO 

 

A espessura mínima representa a espessura mínima de parede permitida para a 

construção de um vaso de pressão com as características utilizadas em seu cálculo. 

A ASME Seção VIII Divisão 1, determina que no caso de vasos cilíndricos 

submetidos à pressão interna, seu valor não deve ser inferior a: 
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Onde: 

t: espessura mínima do tampo sem considerar a sobreespessura para compensar a 

perda por conformação (m); 

P: pressão de projeto (Pa); 

D: diâmetro interno do vaso (m); 

S: tensão máxima admissível para o material em função da temperatura de projeto 

(Pa); 

E: coeficiente de eficiência da solda (Tabela 3.1); 

C: sobrespessura de corrosão (m). 

 

A equação 1 é utilizada nos casos onde a espessura não excede a metade do raio 

interno e a Pressão de Projeto é igual ou inferior ao produto ES 385,0 . A equação 2 por 

sua vez se destina aos vasos nos quais a espessura de parede ainda não excede o valor de 

metade do raio interno, porém possui Pressão de Projeto é igual ou inferior ao produto 

ES 25,1 . 

Outros tipos de vaso podem apresentar diretrizes diferentes para o dimensionamento 

da espessura mínima. O apêndice 32 da ASME DIV. VIII Sec.1 apresenta exceções aos 

dimensionamentos de espessuras. Ambas as situações fogem ao escopo deste trabalho e não 

serão apresentadas. 

 

3.9 ESPESSURA MÍNIMA DE TAMPO 

 

Os tampos são as peças de fechamento do casco cilíndrico e podem possuir formatos 

diversos conforme a figura 8, cada um dos formatos possui uma forma diferente de 

dimensionamento. Atualmente o programa só permite o dimensionamento de tampos elípticos 

De acordo com a ASME Seção VIII Divisão 1, capítulo UG-32(d), a base dos cálculos para 

esse tipo de tampo, com relação 2:1 e sujeitos a pressão interna, deve seguir a equação abaixo: 
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2,02
1                                                                                                   (3) 

 

 

Onde: 

: espessura mínima do tampo sem considerar a sobrespessura para compensar a 

perda por conformação (m); 

: pressão de projeto (Pa); 

: diâmetro interno do vaso (m); 

: tensão máxima admissível para o material em função da temperatura de projeto; 

: coeficiente de eficiência da solda (Tabela 3.1); 

: sobrespessura de corrosão (m). 

 

Telles (2009) diz que a perda de espessura por conformação (prensagem) pode 

assumir valores de até 10% da espessura inicial da chapa. Para os tampos elípticos acrescenta-

se uma sobrespessura para compensar o processo de conformação por prensagem. 

Desta forma, é necessário fazer uma regra de três simples para determinar o valor da 

espessura mínima final, conforme mostrado a seguir: 

 

ttt%100  

1%90 tt  

 

Onde: 

: espessura mínima final; 
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Figura 8 – Formatos de tampos. 

Fonte: ASME VIII Divisão 1 (2009). 

 

3.10 ESPESSURA REAL OU DE CHAPA 

 

Após calcular a espessura mínima do costado, dos tampos e da parede dos bocais, 

garantindo a segurança da operação do vaso, o próximo passo é escolher a chapa que será 

utilizada na fabricação destes elementos. 

A escolha da chapa será feita a partir da consulta de catálogos de fornecedores de 

chapas do Brasil como mostrado abaixo. E o valor a ser escolhido deve ser o primeiro valor 

superior ao achado através dos cálculos citados anteriormente.  

 

Tabela 2: Espessuras comerciais de chapa. 

 

Fonte: http://ferronor.com.br/ferro-aco/chapas/31 

 

http://ferronor.com.br/ferro-aco/chapas/31
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3.11 ESCOLHA DAS CHAPAS E TUBOS UTILIZADOS NO VASO DE PRESSÃO 

 

Após escolhida a chapa para o projeto, foram feitas as escolhas dos tubos para os 

bocais e para a boca de visita. E para isso foi utilizado a Tabela B36.10M da ASME. 

Tabela 3 - Espessuras de parede de tubos normalizados. 

 

                             Fonte: ASME B36. 10M - 2004 

 

3.12 PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO ADMISSÍVEL (PMTA) 

 

A Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA) é o maior valor permitido para 

a pressão de trabalho medida na temperatura normal de operação, considerando o vaso com a 

espessura corroída. Será considerado o menor valor de PMTA calculado para as partes 

principais partes do vaso.  
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Deve-se subtrair a pressão hidrostática da coluna de líquido da PMTA quando a 

diferença de altura entre a parte considerada e o topo do vaso for significativa. Lembrando 

que para vasos de alta pressão, geralmente esta pressão é desprezível em relação à pressão 

interna do vaso. 

A PMTA também pode ser calculada considerando que não terá perda por corrosão e 

com temperatura ambiente. Esta é denominada PMTA na condição do equipamento novo e 

frio e tem como finalidade determinar a pressão de teste pneumático ou hidrostático do vaso. 

O valor da PMTA é geralmente utilizado para a pressão de projeto. 

No parágrafo UG-27(c) da norma é apresentada a fórmula necessária para o cálculo 

da PMTA e este é feito da seguinte forma: 

tR

tES
PMTA






6,0

.
                                                                                                   (4) 

 

Onde: 

S: tensão Máxima Admissível em função da temperatura de projeto (Pa); 

E: coeficiente de eficiência da solda; 

R: raio de Projeto (m); 

t: espessura mínima (m). 

 

E esta é calculada tanto para o vaso novo (melhor estado) quanto para o vaso 

corroído (pior estado), conforme mostrado abaixo: 

 

Pressão Máxima Admissível para o vaso novo ( ): 

 

vnvn

vn
vn

tR

tES
PMTA






6,0
                                                                                           (5) 

Onde vn significa vaso novo. 

 

Pressão Máxima Admissível para o vaso corroído ( ):  

 

vcvc

vc
vc

tR

tES
PMTA






6,0
                                                                                           (6) 

Onde vc significa vaso corroído. 
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3.13 TESTE  HIDROSTÁTICO 

 

É de toda conveniência que a pressão de teste hidrostático seja a mais alta possível, compatível com a 

segurança da parte mais fraca do vaso. Esta pressão é por isso sempre superior à pressão de projeto e, também, à 

pressão máxima de trabalho admissível no vaso, e, portanto, durante o teste hidrostático, o material ficará 

submetido a uma tensão acima de sua tensão admissível. (Telles, 2005) 

 

O teste hidrostático em vasos de pressão tem a finalidade de verificar se haverá 

ocorrência de vazamentos ou ruptura. É realizado através de sua pressurização com água ou 

outro fluído disponível, com pressões superiores às pressões de projeto (cerca de 1,3 vezes 

maior do que a PMTA) e com o equipamento fora de serviço. 

 

PMTAP teste  3,1                                                                                                       (7) 

 

O teste hidrostático é muito importante para confirmar a ausência de vazamentos, o 

estado de integridade e capacidade de resistir às condições operacionais normais.A Norma NR 

13 regulamenta os períodos de testes e inspeções nos vasos de pressão e caldeiras. 

 

3.14 BOCAIS PARA VASOS DE PRESSÃO  

 

Os bocais de vaso de pressão são aberturas no casco que tem como finalidade fazer a 

ligação (soldadas ou flangeadas) com tubulações externas possibilitando a entrada e saída de 

fluido, troca de calor e até mesmo a instalação de instrumentos de medição. 

Bocais que tem sua utilização voltada para os drenos ou respiros não podem ter 

projeção interna. Já bocais para outras finalidades, geralmente não possuem projeção interna, 

com exceção de alguns casos, como por exemplo, remate de um revestimento interno. 

 

 

3.15 BOCAS DE VISITA E DE INSPEÇÃO 
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“As bocas de visita (man-hole) são aberturas fechadas por meio de tampas 

removíveis, permitindo o acesso de pessoas ao interior do vaso, para inspeção, limpeza, 

manutenção, montagem e remoção de peças internas. As bocas de inspeção são aberturas 

semelhantes, de pequeno diâmetro, que permitem apenas a observação visual do vaso.” 

(Telles, 2009) 

As bocas de inspeção são aberturas que se assemelham bastante com as de visitas, 

mas devido seu diâmetro ser menor não é possível o acesso de pessoas em seu interior, 

servindo apenas para inspeção visual.  

De acordo com ASME Seção VIII Divisão 1 (parágrafo UG-46) é imprescindível a 

presença de algum meio de inspeção interna ou visita, em cada compartimento de todos os 

vasos de pressão. E nela também são definidas algumas dimensões para as aberturas, 

conforme mostrado na Tabela seguinte: 

 

Tabela 4 - Dimensões Mínimas de Aberturas 

 

Diâmetro do Vaso 

 (mm) 

Número de Aberturas Diâmetro 

Nominal da Abertura  

(polegadas) 

300 a 450 2 1/2 

450 a 800 2 2 

Mais de 900 1 boca de visita ou 2 

aberturas  

6 

Fonte: Próprio Autor (2017) adaptado do Silva Telles (2005). 

 

É comum a colocação de pelo menos uma boca de visita em vasos com diâmetros 

acima de 600 mm em cada compartimento, exceto quando a geometria não o faça possível. 

Para vasos que têm um diâmetro menor, limpos e sem peças internas, é necessário ter somente 

uma boca de inspeção com diâmetro de 8” a 12”. Qualquer vaso que tenha um diâmetro de até 

750 mm, inclusive para serviços corrosivos ou que tenha peças internas, a boca de visita pode 

ser substituída por um dos tampos flangeado e removível. Em caso de vasos verticais, o 

tampo removível deve ser o tampo superior. 
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É estabelecido pela norma ASME Seção VIII, Divisão 1, Parágrafo UG-46, que o 

diâmetro mínimo de uma boca de visita para permitir a entrada de uma pessoa é de 16” 

(400mm), mas quando for possível, deve-se utilizar os seguintes diâmetros mínimos: 

 

Tabela 5 - Diâmetros Mínimos de Boca 

Diâmetro Mínimo Descrição 

18” (450mm) Bocas de visitas para eventual 

entrada de pessoas 

20” (500mm) Bocas de visitas para entrada 

mais frequente de pessoas 

24” (600mm) Bocas de visita para montagem e 

remoção de peças internas 

Fonte: Próprio Autor (2017) adaptado de Silva Telles (2005). 

  

Para bocas de visita e de inspeção é necessária uma tampa plana aparafusada, visto 

que sua construção é igual a um bocal flangeado e de grande diâmetro, como na figura 

seguinte. 

 

 

Figura 9: Bocal com Flange de Pescoço 

Fonte: Silva Telles, Vasos de Pressão (2009). 

 

 

Conforme foi citado anteriormente, a tampa é uma peça de peso bastante elevado e 

para reduzir tal característica pode-se utilizar uma calota elipsoidal ou toriesférica (diâmetros 

acima de 600 mm).  
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Na figura 10, a seguir, mostra-se a necessidade de possuir dispositivo (dobradiças e 

braço giratório) que facilitam o manuseio e remoção da tampa, de forma que evite acidentes. 

 

 

Figura 10: Alguns Tipos de Bocas de Visita 

Fonte: Silva Telles, Vasos de Pressão (2009). 

Na figura 11 mostra-se um vaso de pressão vertical com uma boca de visita 

localizada na lateral do equipamento. 
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      Figura 11: Vaso de Pressão Horizontal com Bocal de Visita Lateral. 

Fonte: www.vasosdepressao.com.br/vaso-pressao-ar-comprimido. 

 

De acordo com a ASME, Seção VIII, Divisão 1, para realizar o cálculo do bocal de 

visita e de inspeção será necessário seguir os seguintes passos: 

 

- Cálculo de at : 

C
PES

RP
t alno

a 





)6,0()(

min                                                                                        (8) 

Onde, 

         P: Pressão de Projeto (Pa); 

         Rnominal: Raio nominal do bocal de visita (m); 

         S: Tensão Máxima Admissível em função da temperatura de projeto (Pa); 

         E: Coeficiente de Eficiência da Solda; 

         C: Sobreespessura de Corrosão (m). 

 

- Cálculo de tb:  

 31;min bbb ttt                                                                                                            (9) 

 

Onde, tem-se que: 

http://www.vasosdepressao.com.br/vaso-pressao-ar-comprimido
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C
PES

RP
t vaso

b 





)6,0()(
1                                                                                      (10) 

 

1bt : espessura mínima da localização do bocal (costado ou tampo), acrescida da 

sobrespessura de corrosão (m). 

 

e 

Ctt bb  13                                                                                                               (11) 

3tb : espessura mínima dada pela tabela abaixo, acrescida da sobrespessura de 

corrosão (m). 

 

Tabela 6 - Espessura mínima requerida para bocas de visita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Norma ASME Seção VIII, Divisão 1 – Tabela UG-45. 

 

Após o cálculo, será feita a comparação entre os valores encontrados e escolhido o 

menor valor entre ta e tb como espessura mínima do bocal de visita (t). 

 

 ba ttt ;max                                                                                                             (12) 

 

t: espessura mínima do pescoço do bocal (ou boca de visita) (m). 
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3.15 FLANGES 

 

São denominados flanges todos os elementos cuja função é a ligação entre as partes 

removíveis de um equipamento, utilizados para conexão de bocais dos vasos de pressão que 

possuem tubulações externas aos vasos.  

De acordo com Telles (2009) há diferentes tipos de flanges que são empregados para 

bocais, bocas de visita e de inspeção, e outras ligações flangeadas em vasos de pressão como 

ilustrado na Fig. 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flange de pescoço (Fig. 3.6a) – Dentre todos os tipos é o que possui maior 

resistência mecânica e que possibilita uma melhor distribuição de tensões. Sua junção ao 

pescoço tubular é feita por uma única solda de topo. Possui preço elevado e tem pouca oferta 

no mercado, o que restringe seu uso a diâmetros nominais de 1 ½” e 14”. 

Figura 12: Tipos de Flanges. 

Fonte: Silva Telles, Vasos de Pressão (2009). 
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Flange Sobreposto (Fig. 3.6b) – É mais econômico do que o anterior, porém menos 

resistente. Sua fixação ao pescoço tubular é feita por duas soldas em ângulo. É empregado 

para flanges de diâmetro nominal grande (14” ou mais) e não ligados a tubulação externa, 

como por exemplo, flanges de boca de visita. 

Flange do tipo anel (Fig. 3.6c) – Esse tipo de flange é mais econômico do que os dois 

anteriores, porém possui uma resistência equivalente, desde que a solda de ligação do pescoço 

tubular seja de penetração total e o flange seja devidamente dimensionado. É utilizado em 

diâmetros nominais grandes e não é recomendado onde o flange é sobreposto. 

Flange para solda de encaixe (Fig 3.6d) – Possui um encaixe completo para a 

extremidade do pescoço tubular. Sua fixação é feita através de uma única solda de ângulo. É 

utilizando em pequenos diâmetros de até 2”. 

Flange de pescoço longo (Fig. 3.6e) – Só é utilizado em pequenos diâmetros de até 

3” e que contenha o pescoço tubular do bocal no próprio flange.  

Flange solto – Para vasos construídos com materiais com alto custo beneficio que 

têm como finalidade serviços corrosivos. É um modelo muito econômico e de baixo custo. 

Os flanges acima citados, com exceção do flange tipo anel e pescoço longo, são 

padronizados e comprados já prontos para o uso. 

 

3.16 SUPORTES DO VASO DE PRESSÃO  

 

“Todos os vasos de pressão devem ter suporte próprio, não se admitindo, mesmo 

para vasos leves ou de pequenas dimensões, que fiquem simplesmente suportados pelas 

tubulações.” (TELLES, 2009). 

É necessário fazer o dimensionamento dos suportes, juntamente com o 

dimensionamento do vaso de pressão. Estes devem aguentar o peso do vaso mais seus 

equipamentos e podem ser do tipo de apoio ou de fixação. Na Figura 13 são mostrados alguns 

tipos de suportes horizontais e verticais. 
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Figura 13: Tipos de suportes.    

Fonte: Silva Telles (2009). 

 

 

Figura 14: Suportes Horizontais. 

Fonte: Silva Telles (2009). 
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Neste trabalho, decidiu-se por dimensionar apenas os suportes para vasos de pressão 

horizontais e, para isso, utilizou-se a norma de BS-5500 como referência, visto que a ASME 

não aborda esse tópico.  

Os vasos de pressão horizontais geralmente são suportados por duas selas ou dois 

berços metálicos com um mínimo de 120° de circunferência do vaso, como pode ser visto nas 

Figuras 15  e 16. 

 

 

Figura 15: Suporte tipo berço para vaso de pressão 

Fonte: Silva Telles (2009) 

 

 

 

Figura 16: Tipos de Suportes Horizontais 

Fonte: Silva Telles (1996) 
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As selas devem ser posicionadas simetricamente em relação ao meio do comprimento 

do vaso e com um espaçamento entre elas de mais ou menos 3/5 do comprimento entre 

tangentes do costado, como pode ser visto na Figura 17. As chapas das duas selas devem ser 

soldadas ao casco do vaso por um cordão de solda contínuo para evitar a penetração de água 

da chuva, por exemplo. 

A utilização de mais de duas selas pode resultar em uma grave concentração de 

tensões e distribuição irregular das mesmas. 

Em decorrência de a sela ser soldada ao vaso, o material desta deve ser o mesmo 

utilizado para o costado, visto que a resistência tem que ser, no mínimo, a resistência do 

material do costado. Já em relação à espessura, é recomendado utilizar a espessura nominal do 

costado. 

Para dimensionamento dos suportes foi utilizado o método de Zick, que é um método 

de análise de tensões utilizado no projeto de suportes tipo sela para vasos de pressão. Este 

método foi criado em 1951 por L.P. Zick e é recomendado pela ASME e adotado na norma 

BS-5500. 

Como foi citado anteriormente, o posicionamento é feito da seguinte forma: 

 

LtA
5

1
                                                                                                                    (13) 

 

 

LtDs
5

3
                                                                                                                  (14) 

 

Onde: 

 

A: distância do centro de cada berço para linha de tangente da ligação do casco 

cilíndrico com o tampo (m);  

Lt: distância entre as linhas de tangente da ligação do casco cilíndrico com o tampo 

(m); 

Ds: distancia entre os centros dos berços (m). 
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Para o cálculo do suporte é necessário mais algumas informações como: o raio do 

casco do cilindro (R), a força em relação a cada berço (
1W ) e a tensão admissível do material. 

Como também, levar em considerações as seguintes particularidades: 

 

- Ângulo de contato ( ) da sela com o casco pode variar de 120° a 150°; 

- A largura da sela deve seguir a relação abaixo: 

 

2

1

1 )60( Rb                                                                                                                (15) 

 

Onde: 

 

1b : Largura da sela; 

R: Raio interno do casco cilíndrico. 

 

 

Figura 17: Largura da placa soldada ao casco cilíndrico (b2) e do berço (b1). 

Fonte: Norma BS-5500. 

 

Ainda segundo a BS-5500, deve-se calcular a largura da placa soldada ao casco 

cilíndrico do vaso de pressão que é dado pela equação: 

 

tbb 1012                                                                                                               (16) 
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Onde: 

 

2b : Largura da placa soldada ao casco cilíndrico (mm); 

t: Espessura comercial do casco cilíndrico (mm). 

 

3.16.1 Enrijecimento do casco pelo efeito dos tampos: 

 

É necessário verificar se será necessário fazer um enrijecimento e, para isso, utiliza-

se a equação de verificação abaixo. Caso a verificação dê verdadeira, será necessário o 

enrijecimento do casco. 

 

2

R
A                                                                                                                         (17) 

 

Como é citado por Carlos Falcão (2002), cada berço possui uma força horizontal H, 

que é a reação na sela devido ao carregamento do equipamento. Essa força é aplicada no 

centro da área efetiva da sela. Esse centro deve estar a uma distância vertical do vaso, que 

coincide com a distância 
3

R
(que será chamada de y), da parte inferior do vaso ao chão, como 

é mostrado na Figura 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Esquematização do berço, vista lateral. 

Fonte: Norma BS-5500 (1997) 
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De acordo com a BS-5500, quando se tem uma distância menor que y, a resistência 

ao esforço H é ineficiente, por isso a altura mínima efetiva da resistência do berço é a própria 

cota y. Com isso tem-se que: 

 

Ry 









3

1
                                                                                                                (18) 

 

Onde: 

 

y : Distância vertical mínima entre a parte inferior do casco e a placa inferior do 

berço. 

 

Para que possa ser feito o cálculo da força horizontal H, é necessário saber o valor da 

força de reação atuante em cada berço (
1W ) e, para isso, realiza-se a análise de somatório de 

forças. 

 

 

 

 

 

Figura 19: Diagrama de forças atuante no cilindro. 

Fonte: Próprio autor 

  0iF                                                                                                                   (19) 

e 

011  WWPv                                                                                                              (20) 

 

Onde: 
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vP : peso a cheio do vaso de pressão (kN); 

1W : força de reação em cada berço (kN).; 

 

Resultando na seguinte relação: 











2
1

vP
W                                                                                                                 (21) 

Sabendo que: 

)( gmP vv                                                                                                               (22) 

 

Onde: 

vm : massa do vaso cheio, dado de projeto (kg); 

g : aceleração da gravidade (m/s²). 

 

Com as definições acima, calcula-se o H da seguinte forma: 

 

19 WKH                                                                                                             (23) 

 

Onde: 

9K : fator obtido na figura; 

1W : força de reação de cada berço (kN). 

 

Deve-se ressaltar que o fator , varia em função do ângulo de contato da sela com o 

casco ( . 
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Figura 20: Fator K9 em função do ângulo 

Fonte: Carlos Falcão, Projeto Mecânico: Vasos de pressão e trocadores de calor casco e 

tubo (2002).  

 

 

Tabela 7: Fator K9 em função do ângulo de contato entre a sela e o costado. 

 

Fonte: Adaptado BS-5500. 

 

O berço deverá resistir à força H e para isso a sela da alma deverá ter uma espessura mínima 

para suportar tal força, dada pela equação: 

 

a

a
RS

H
t

3
                                                                                                                                 (20) 

Onde: 

at : espessura da alma do berço (m); 

aS : tensão admissível da sela (MPa).  

 

Sabendo que: 

fa SS 66,0                                                                                                                                        (21) 

 

Onde: 
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fS : tensão aplicada no ponto extremo do vaso e no topo da sela – berço (MPa). 

fS é uma tensão circunferencial, causada devido aos momentos fletores circunferenciais. A 

análise deverá ser feita no ponto extremo da sela a partir das seguintes fórmulas: 

 

Para 8
R

L
:
 






















2

16

2

1

2

3

4 t

Wk

tb

W
S f                                                                                                  (22) 

 

Para 8
R

L
 






















2

16

2

1 12

4 Lt

Wk

tb

W
S f                                                                                                (23) 

 

Onde:  

 

6k : coeficiente dado pelo gráfico abaixo. 

 

Figura 21: Fator 6K em função de A/R. 

Fonte: Carlos Falcão, Projeto Mecânico: Vasos de Pressão e Trocadores de calor casco e 

tubo (2002). 
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Para encontrar o coeficiente  é necessário utilizar o resultado da relação  e 

interpolar no gráfico acima. Para escolher a equação que deverá ser utilizada é necessário 

utilizar o resultado da relação  e comparar com as equações (22) e (23).Após isso, é possível 

calcular a tensão admissível da sela a partir da equação (21) e logo após, calcular a espessura 

da alma com a equação (20). 

Depois da realização destes cálculos, deve-se calcular o diâmetro das nervuras 

verticais, que são necessárias no berço para que não ocorra flambagem, devido ao peso do 

vaso. Para isto, é necessário calcular o diâmetro das nervuras verticais. De acordo com Carlos 

Falcão (2002), “recomenda-se que a quantidade de nervuras seja de tal forma que a distância 

máxima entre as nervuras seja de 600 mm, com as seguintes espessuras mínimas: 

 9,5 mm para diâmetros de vaso menor que 1100 mm; 

 12,5 mm para diâmetros de vaso de 1100 mm até 2000 mm; 

 16,0 mm para diâmetros de vaso superior a 2000 mm.” 

No caso dos chumbadores, haverá uma instalação deles somente na placa inferior de 

um dos berços, visando à acomodação da dilatação do vaso, além de não haver cargas de 

tração nem cisalhamento. Os diâmetros mínimos recomendados aos chumbadores são: 

  polegada para diâmetros de vaso menor que 1100 mm; 

  polegada para diâmetros de vaso menor que 1100 mm até 2000 mm; 

  polegada para diâmetros de vaso superior a 2000 mm. 

 

 

3.17 CLASSIFICAÇÃO DO VASO CONFORME A NORMA NR-13 

 

Para classificar os vasos de pressão, objeto de estudo deste trabalho, será utilizada a 

norma NR-13. 
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A norma NR-13 é uma norma do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil e tem 

como objetivo condicionar, no Brasil, inspeções de operação e segurança para caldeiras e 

vasos de pressão. Para classificar e categorizar os vasos de pressão segundo o potencial de 

risco e tipo de fluido é utilizado os anexos 3 e 4 da norma NR-13. E será mostrado nos tópicos 

a seguir. 

 

3.17.1 Tipo de Fluido 

 

O tipo de fluido é categorizado a partir da tabela seguinte. 

 

Tabela 8: Classe dos Fluidos a partir do tipo de fluido 

 

Fonte: Adaptado da Norma NR-13 

 

3.17.2 Grupo de Potencial de Risco  

 

O Grupo de Potencial de Risco também é um tipo de classificação de vasos de 

pressão e este é em função de “PV”, onde “P” é a pressão máxima de operação (MPa) e “V” é 

o volume interno (m³). Esta classificação é da seguinte maneira: 

 

 GRUPO 1 - PV>=100 

 GRUPO 2 - 30<=PV<100  

 GRUPO 3 - 2,5<=PV<30 

 GRUPO 4 - 1<=PV<2,5 

 GRUPO 5 - PV<1 
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3.17.3 Categoria do Vaso de Pressão  

 

Após categorizar o Grupo de Potencial de Risco (item 5.2.2), faz-se a categorização 

do vaso a partir da tabela seguinte. 

 

               Tabela 9: Categorias de Vasos de Pressão conforme NR-13 

 

             Fonte: Norma Regulamentadora 13 (NR-13) - Anexo III - Item 1.3 

 

 

Um ponto importante é que as classificações devem estar indicadas na placa de 

identificação do vaso de pressão. 

A NR-13 institui que, “a operação de unidades de processo que possuam vasos de 

pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional com Treinamento de 

Segurança na Operação de Unidades de Processos expedido por instituição competente”. 

Também é exigido, pela NR-13, uma inspeção periódica, que são exames internos e 

externos de acordo com um prazo máximo que será mostrado a seguir.  

 

Para estabelecimentos que possuem Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos 

(SPIE): 
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Tabela 10: Prazos Máximos de Inspeção para estabelecimentos que possui SPIE. 

 

Fonte: Norma Regulamentadora 13 (NR-13) 

 

Para estabelecimentos que não possuem Serviço Próprio de Inspeção de 

Equipamentos (SPIE): 

 

Tabela 11: Prazos Máximos de Inspeção para estabelecimentos que não possui SPIE. 

 

                               Fonte: Norma Regulamentadora 13 (NR-13) 
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4 IMPLEMENTAÇÃO NUMÉRICA 

 

4.1 PLATAFORMAS UTILIZADAS 

 

4.1.1 Visual basic for applications (VBA) 

 

O Visual Basic for Applications, mais conhecido por sua abreviação VBA, é uma 

linguagem de programação nativa dos softwares Microsoft Office®, pacote mundialmente 

utilizado e que contém programas como o Excel®, Word® e PowerPoint®, e também incluída 

em alguns softwares de terceiros, como o caso do AutoCad®. 

Possui estrutura bem semelhante ao seu precursor Visual Basic, que é a união da 

linguagem Basic com pacotes do Visual Studio. Diferente de outras linguagens que envolvem 

a escrita de códigos e compilação, o VBA funciona criando e reproduzindo códigos dentro de 

softwares que deem suporte a ele, a partir daí ele é capaz de executar rotinas e abrir arquivos 

de outros softwares. 

Sua principal ferramenta é o uso de Macros, que são sequências de comandos ao 

programa em uso, que podem ser criadas e editadas na janela de VBA do aplicativo. Outra 

característica importante e muito utilizada é sua capacidade de controlar vários aspectos do 

programa anfitrião, incluindo menus, barras de ferramentas, janelas de mensagem, janelas de 

formulário e todo tipo de caixa de diálogo como mostra a figura 22. 
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Figura 22 – Interface de Edição de Janelas no VBA 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

4.1.2 Excel  

 

O Microsoft Office® Excel®, é um dos editores de planilha eletrônica mais 

conhecidos no mundo. Suportado pelos principais sistemas operacionais como Microsoft 

Windows®, Macintosh OS®, Android® e IOS®, ele permite, dentre outras funcionalidades, a 

execução de operações lógicas, de matemática básica e armazenamento de dados a partir de 

informações distribuídas em até 1.048.576 linhas e 16.384 colunas de planilha, cerca de 17 

bilhões de células disponíveis segundo o site do produto. 

Apesar de não ser a melhor plataforma para realização de cálculos e iterações, o 

Excel® com sua precisão de 15 dígitos e capacidade de realizar até 32.767 iterações, somado 

às suas 341 funções nativas e liberdade de criação de Macros, se mostra uma ferramenta forte, 

de interface amigável e operação simples. 
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4.2 INTERFACE DA FERRAMENTA 

 

A ferramenta desenvolvida neste projeto trabalha com oito planilhas na pasta de 

trabalho do Excel®, cada uma delas responsável por uma ou mais etapas do dimensionamento. 

A cada etapa apenas uma planilha permanece visível, enquanto às outras se encontram 

ocultas, acessíveis apenas quando todas as informações e comandos pré-estabelecidos são 

cumpridos pelo usuário. 

Na tela inicial do programa, o usuário deve escolher dentro de três possibilidades a 

norma que deseja utilizar no dimensionamento, devendo estar ciente de qual destas se adequa 

melhor ao seu projeto. 

 

 

 

Figura 23 – Interface Inicial da Ferramenta 
Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Atualmente existem cinco botões criados, visando a expansão da ferramenta para 

outras normas. Foram incluídas as divisões 2 e 3, da ASME SECTION VIII, para 

exemplificar, porém ambos os botões retornam uma mensagem de aviso, informando as 

limitações atuais do programa quanto à opções de norma, restando apenas o primeiro botão 

como opção real, que encaminha o usuário para a página seguinte. 

De modo semelhante, são agora propostos ao usuário os diferentes tipos de tampo 

que poderão ser utilizados na ferramenta de dimensionamento, todos eles estão ligados a um 

bloco do código que decidirá após a verificação da opção selecionada quais fórmulas serão 

utilizadas. 
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Definidos a norma e o tipo de tampo do projeto, o programa, com o uso de uma 

janela de preenchimento, exige todos os campos cujo preenchimento é necessário para o 

cálculo, e só permite a sequência à sua rotina, quando todas as informações estiverem 

preenchidas, e o botão de avançar for apertado. Cada um dos dados preenchidos é incluído em 

uma planilha oculta, que é utilizada para armazenamento dos dados para uso recorrente. 

 

 

Figura 24 – Janela Principal de Dados de Projeto 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Estas variáveis são salvas e renomeadas com siglas para facilitar sua referência nos 

códigos, e são posteriormente utilizadas nas etapas de cálculos do projeto de vaso de pressão. 
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Tabela 12: Tabela de Dados do Projeto 

Parâmetro Sigla 

Pressão máxima de operação  Pmop 

Pressão de projeto Pp 

Temperatura de Operação T 

Temperatura de Projeto Tp 

Diâmetro Interno D 

Comprimento entre Tangentes CeT 

Volume Interno V  

Sobreespessura de Corrosão C 

Fluído F 

Densidade do Fluído Armazenado Dsd 

Nível Mínimo do Fluído MinFlu 

Nível Máximo do Fluído MaxFlu 

Tensão Máxima Admissível S 

Coeficiente de Eficiência da Solda E1 

Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Com os dados informados o programa é capaz então de calcular a espessura mínima 

de casco do vaso. 

Surge então uma janela com o valor calculado, e um campo em branco, conforme a 

figura 25. O valor calculado representa um valor mínimo, e não necessariamente coincidirá 

com chapas comerciais, o campo em branco é destinado a ser preenchido pelo usuário com 

espessura efetiva da chapa comercial escolhida. Caso o valor preenchido não satisfaça o limite 

mínimo de espessura, será solicitado um novo valor ao usuário, até que se cumpra a 

exigência. 
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Figura 25 – Janela de Espessura de Chapa para Costado 
Fonte: Próprio Autor. 

 

 

Definida a espessura da chapa de costado, é apresentada a espessura mínima de 

tampo calculada e, em uma janela semelhante a do caso anterior, o procedimento de escolha 

da espessura da chapa se repete. 

Depois de concluída a etapa de dimensionamento das chapas de costado e tampo, o 

usuário é encaminhado automaticamente para a janela de inserção de bocais (figura 26). A 

ferramenta já inclui em sua biblioteca os principais tipos e dimensões de bocais possíveis de 

serem selecionados. A ferramenta também permite a inclusão manual dos parâmetros do 

bocal. 

O usuário deve selecionar o diâmetro nominal, o tipo e o diâmetro do flange do 

bocal. As informações sobre sua posição também deverão ser preenchidas. Por sua 

complexidade, não foram criados comandos para contornar falhas nessa etapa, então o 

preenchimento deve ser feito cuidadosamente. Caso o resultado obtido no desenho final não 

seja o esperado, esta etapa deve ser refeita. As direções de bocal suportadas são apenas norte, 

sul, leste, oeste, baixo e cima. 

Inserido o bocal, o mesmo recebe o nome de N1, e janela surge novamente, e cada 

novo bocal inserido recebe o nome N(i+1), onde “i” é o índice do bocal anterior, o botão 

“Cancelar” finaliza o processo de criação de bocais. 
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Figura 26 – Janela de Inserção de Bocais 
Fonte: Próprio Autor. 

 

4.3 DESENHO AUTOMÁTICO 

  

Após o dimensionamento, se solicitado, o programa é capaz de gerar 

automaticamente um desenho. O VBA® permite que um segundo programa seja aberto a 

partir de comandos ativados pelo primeiro, no caso, o Excel® a partir de uma macro solicita 

ao computador a abertura do AutoCad®, e envia comandos à ele. Para simplificar a 

experiência de uso, a tela do computador é pausada a partir de um comando ainda no Excel®, 

e nenhuma das operações realizadas no AutoCad® é presenciada pelo usuário. 

Cada valor calculado durante a etapa de dimensionamento é armazenado em uma 

pasta de planilha no Excel®. A partir dos valores obtidos, são criados, ainda na planilha, 

coordenadas de pontos que serão utilizados no AutoCad®. Um comprimento de 1000 mm por 

exemplo da origem à dois pontos, o ponto (0,0,0) e o ponto (1000,0,0), onde os números entre 

parênteses representam distâncias em milímetros nas direções x, y e z, respectivamente, das 

coordenadas cartesianas, formato facilmente reconhecido pelo AutoCad®. Uma linha seguinte 

acrescentaria apenas um terceiro ponto, pois usaria o ponto final da anterior como coordenada 

inicial. 

O processo de desenho é feito de maneira à ligar, por meio de operações do 

AutoCad® (linha, círculo e elipse), os pontos. Então após listados os pontos, o código solicita 

suas coordenadas de acordo com a necessidade de criar retas ou arcos. 
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Figura 27 – Desenho Base do Vaso de Pressão. 

Fonte: Próprio Autor. 
 

O formato do vaso já é pré-estabelecido. Por exemplo, o programa define que a 

distância entre os pontos extremos da linha do costado será o comprimento entre tangentes, e 

que o ponto inicial será o ponto (0,0,0), e que tangente a esta linha está o arco elíptico de 

semieixos h e D. 

Todas as formas presentes no desenho são tratadas pelo AutoCad® como objetos, e 

todos os objetos podem ter certas propriedades modificadas, como o tipo de linha utilizada, o 

que permite o uso de linhas contínuas e tracejadas de diferentes espessuras. 

Quando acrescentado um novo bocal, a janela de inserção de bocais solicita do 

usuário a direção do bocal, essa informação será utilizada pela ferramenta para escolher uma 

dentre quatro sequencias de operação devido a diferença em geometria para cada direção. 

Ao final da rotina, o desenho é automaticamente plotado em PDF, o AutoCad® é 

fechado e a tela do computador é despausada. A figura 27 representa o desenho base. 
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5 VALIDAÇÃO 

 

Com objetivo de validar a ferramenta desenvolvida, aplicou-se a mesma metodologia 

do projeto básico de um vaso de pressão apresentado por Costa e Guimarães (2014) e 

comparou-se os resultados finais obtidos nos dois trabalhos. 

A partir dos dados de projeto propostos por Costa e Guimarães (2014) e 

reapresentados na tabela 13, obteve-se os resultados parciais referentes à espessura da parede 

dos diversos elementos do vaso apresentados na tabela 14. 
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Tabela 13: Dados de projeto utilizados para validação 

Pressão de Operação 

(Máxima) 
274,59 KPa 

Pressão de Projeto 490,33 KPa 

Temperatura de Operação 78° C 

Temperatura de Projeto 110° C 

Diâmetro Interno 1900,00 mm 

Comprimento Entre 

Tangentes(CET) 
5700,00 mm 

Volume Interno 17,96 m³ 

Sobreespessura de 

Corrosão 
3,00 mm 

Fluido Nafta 

Densidade do Fluido 

Armazenado 
650 Kg/m³ @ 110° C 

Nível de Líquido 
Máximo: 950,00 mm 

Mínimo: 150,00 mm 

Materiais 

Cascos e Tampos SA-516 

Gr.60 

Suportes: SA-283 Gr.C 

Pescoço e Bocais: SA-106 

Gr.B 

Boca de Visita: SA-516 

Gr.60 

Luvas: SA-105 

Internos - Chapas: SA-

516 Gr.60 

Parafusos: SA-193 Gr. 

B6/B7 

Juntas de Topo Tipo 1 

Fonte: Próprio Autor – Adaptado Projeto Básico de Vaso de Pressão Horizontal 

Para Serviço com Hidrocarbonetos, de Giselle B. J. da Costa e Tiago G. R. Guimarães 
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Tabela 14: Valores obtidos para espessura 

Espessura de Costado 7,662 mm 

Espessura de Tampo Elíptico 7,650 mm 

Espessura dos Bocais de Visita e Entrada de 

Carga 6,961 mm 

Espessura dos Bocais de Saída de Nafta e de 

Saída de Água 6,961 mm 

Espessura dos Bocais de Saída de Gás 6,961 mm 

Espessura do Dreno 5,960 mm 

Fonte: Próprio Autor – Adaptado Projeto Básico de Vaso de Pressão Horizontal Para 

Serviço com Hidrocarbonetos, de Giselle B. J. da Costa e Tiago G. R. Guimarães. 

 

Os dados do projeto citado anteriormente foram utilizados para alimentar o programa 

proposto por esse trabalho, sendo feita por meio de sua janela de entrada de dados (Figura 

27). 

 

Figura 28 – Valores Inseridos na Janela de Entrada de Dados. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Figura 29 – Folha de Projeto Contendo os Valores do Vaso Dimensionado. 

Fonte: Próprio Autor. 

Com isso após todo o processo mostrado no capítulo anterior, o programa retornou os 

seguintes valores para o dimensionamento do vaso em questão (Figura 28).Tendo como 

legenda dos bocais: 

 

 

Bocal Finalidade 

N1 Visita 

N2 Entrada de Carga 

N3 Saída de Nafta 

N4 Saída de Água 

N5 Saída de Gás 

N6 Dreno 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Tabela 15 – Legenda dos Bocais 
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A partir dessas informações, foi feita uma comparação entre os valores obtidos pelo 

programa e os apresentados por Costa e Guimarães (2014), mostrada na Tabela abaixo.  

 

 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 16 – Comparação dos Resultados 
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Os autores classificaram a partir da NR-13 o vaso como Categoria II, a mesma 

categoria estabelecida automaticamente pela ferramenta. Obtiveram através do programa um 

valor de 1,295020 MPa para a PMTA, enquanto no método analítico encontrou-se 1,295 MPa. 

Analisando os valores obtidos com os dois métodos, observou-se que os resultados 

obtidos pelo programa estão corretos, sendo mais precisos do que os obtidos pelo método 

analítico. 

Abaixo é apresentado o desenho base gerado através dos dados obtidos com o 

programa (Figura 29).  

 

Figura 30 – Folha de desenho gerada pelo programa. 

    Fonte: Próprio Autor. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho permitiu utilizar diversas habilidades desenvolvidas no decorrer 

decurso de Engenharia Mecânica no desenvolvimento de um projeto de engenharia que se 

propôs a desenvolver uma ferramenta de baixo custo que auxilie no projeto básico de vasos de 

pressão a partir das premissas propostas pelas normas ASME Seção VIII Divisão 1, BS-5050 . 

Para o correto desenvolvimento da ferramenta foi necessário um estudo aprofundado 

da norma ASME Seção VIII Divisão 1 – “Rules for Construction of Pressure Vessels”, da 

norma britânica BS-5500 – “Specification for unfired fusion welded pressure vessels”e da 

norma brasileira NR-13 – “Projeto de vaso de pressão”, bem como da análise de textos 

auxiliares, dos quais, deve-se destacar o Telles (2009). 

Para o desenvolvimento da ferramenta, recorre-se ao auxílio do solfware Astah®, 

para o desenvolvimento do algoritmo na forma de um fluxograma, adequando as 

recomendações de cada etapa do projeto descrita pela norma em um conjunto de condicionais 

simples, do tipo verdadeiro ou falso, e operações matemáticas elementares, posteriormente 

implementadas no Excel®. Em seguida, com o algoritmo desenvolvido, fazendo uso do Visual 

Basic for Applications, a ferramenta proposta foi desenvolvida para as plataformas Excel® e 

AutoCad®. 

Finalmente, validou-se a ferramenta desenvolvida comparando-se os resultados 

obtidos por Costa e Guimarães (2014) com os resultados obtidos pela aplicação da ferramenta 

aos dados de projeto propostos em Costa e Guimarães (2014). 

Como sugestão para trabalhos futuros propõe-se ampliar a ferramenta apresentada 

com a possibilidade de trabalhar com outros tipos de tampos propostos pelas normas, analisar 

a necessidade e dimensionar, quando necessário, os reforços nos bocais, além, é claro, 

desenvolver rotinas que atendam as normas ASME, Seção VIII Divisão 2 – “Rules for 

Construction of Pressure Vessels” e ASME, Seção VIII Divisão 3 – “Rules for Construction 

of Pressure Vessels”.  
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