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RESUMO 
 
O trabalho consiste no projeto, construção e montagem de um sistema de controle 

de nível d’água automático em caldeiras que operam até a pressão de 5 kgf/cm2, 

tendo por base a inexistência de um sistema de controle economicamente viável e 

seguro, que além do controle de nível e geração de vapor, possa substituir o controle 

de nível manual de um operador de caldeira, visando maior segurança e controle de 

vapor gerado. O sistema consiste em uma garrafa de nível do tipo vaso comunicante 

com a caldeira, onde é posicionado sensores de nível condutivos ao longo de sua 

estrutura, para o envio de sinal ao controlador conforme acontece a mudança no 

nível de água. O controlador Arduino e Orange Pi, enviam sinais para as válvulas 

solenóides da bomba de água e gás, conforme o sinal que está recebendo. 

Construiu-se também um protótipo de caldeira para simular e validar com o sistema 

real em operação. Foi realizado o projeto construtivo e de operação de uma caldeira 

seguindo as normas técnicas nacionais e internacionais. A norma ASME foi a base 

para todos os cálculos e especificações de projeto mecânico, pois trata-se de uma 

referência para projetistas de vasos de pressão, assim como a NR-13, que trata 

diretamente dos sistemas de segurança, operação e inspeção de vasos de pressão. 

Realizou-se testes mecânicos de tração, ensaios não destrutivos de Líquido 

Penetrante e Teste Hidrostático após a montagem, validando o projeto mecânico em 

conjunto as simulações gráficas. Para condições normais de operação, entre os 

níveis 2 e 3, foi obtido um controle satisfatório dentro do esperado, com a abertura e 

fechamento das válvulas solenóides de entrada de água, do controle de saída de 

vapor e controle de alimentação do queimador, obtendo uma operação segura, com 

custo reduzido e oferecendo também controle automático para situações 

emergenciais. 

 

Palavras-chave: Controle de nível. Caldeiras. Vasos de pressão.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para este início de século XXI, é impossível pensar em um mundo onde não 

haja algum tipo de energia, seja energia elétrica para iluminação residencial ou de 

grandes metrópoles, para ligar computadores, eletrodomésticos, máquinas 

industriais de pequeno e grande porte, energia mecânica para movimentação de 

veículos, energia térmica para geração de calor e vapor, movimentação de 

automóveis e geração de energia elétrica. São muitos os exemplos de utilização de 

energia em grande escala. 

Para expandir o uso da energia de uma maneira rápida e sistemática 

segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2016) é necessário facilitar o 

meio de transporte da energia, diminuir as perdas durante as conversões, reduzir 

custos de construção e geração, extrair das fontes renováveis e não renováveis de 

energia o máximo de eficiência com o máximo de eficácia em cada sistema 

planejado, para assim, incentivar cada vez mais o uso da energia pelo mundo. 

 

FIGURA 1 - ESTRUTURA GERAL DA MATRIZ ENERGÉTICA 

 

FONTE: Ministério de Minas e Energia. MME: EPE, 2007. 

 

O consumo de energia nacional e mundial terá grande crescimento para os 

próximos anos de acordo com as projeções do EPE. Segundo MME, “A Matriz 

Energética Brasileira 2030 estrutura-se segundo as metodologias que se aplicam ao 

Balanço Energético Nacional – BEN. Em síntese, o objetivo expressa o balanço das 



11 
 

diversas etapas do processo energético: produção, transformação e consumo” 

Figura 01.  A Matriz energética é dividida em 4 partes conforme diagrama da Figura 

01, sendo: Energia primária, Transformação, Energia secundária e Consumo final. 

 

1.1 ENERGIA PRIMÁRIA 

 

A disponibilização de produtos energéticos providos pela natureza na sua 

forma original: petróleo, gás natural, carvão mineral (vapor e metalúrgico), urânio 

(U3O8); hídricos: como energia hidráulica; reservatórios geotérmicos; sol (energia 

solar); vento (energia eólica); marés (energia maremotriz); vegetais e animais: lenha, 

produtos da cana (melaço, caldo de cana, bagaço e palha) e outras fontes primárias 

(resíduos vegetais e animais, resíduos industriais, resíduos urbanos, energia solar, 

eólica etc., utilizados na geração de energia elétrica, vapor e calor). Na Figura 02 

pode ser analisada a previsão de oferta de energia primária para o Brasil (MME: 

EPE, 2007). 

 

FIGURA 2 - OFERTA DE ENERGIA PRIMÁRIA 

 

FONTE: Ministério de Minas e Energia. MME: EPE, 2007 (Adaptado). 
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1.2 ENERGIA SECUNDÁRIA 

 

Produtos energéticos resultantes dos diferentes centros de transformação 

que têm como destino os diversos setores de consumo e eventualmente outro centro 

de transformação. São fontes de energia secundária o óleo diesel, óleo combustível, 

gasolina (automotiva e de aviação), GLP, nafta, querosene (iluminante e de 

aviação), gás (de cidade e de coqueria), coque de carvão mineral, urânio contido no 

UO2 dos elementos combustíveis, eletricidade, carvão vegetal, etanol e outras 

secundárias de petróleo (gás de refinaria, coque e outros), produtos não-energéticos 

do petróleo, derivados de petróleo que, mesmo tendo significativo conteúdo 

energético, são utilizados para outros fins (graxas, lubrificantes, parafinas, asfaltos, 

solventes e outros) e alcatrão (alcatrão obtido na transformação do carvão 

metalúrgico em coque). Na Figura 03 pode ser analisada a previsão de demanda 

energética até 2050 para o Brasil (MME: EPE, 2007). 

 

FIGURA 3 - DEMANDA ENERGÉTICA 

 

FONTE: Ministério de Minas e Energia. MME: EPE, 2007 (Adaptado, 2018). 
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1.3 CONSUMO FINAL 

 

É a quantidade de energia consumida pelos diversos setores da economia, 

para atender às necessidades dos diferentes usos, como calor, força motriz, 

iluminação, etc., como já citado no início desta introdução. Não incluindo nenhuma 

quantidade de energia que seja utilizada como matéria-prima para produção de 

outra forma de energia. Na Figura 04 pode ser analisado o consumo final de energia 

por setor em uma prospecção até 2026 a unidade de energia utilizada: Tep que 

significa "tonelada equivalente de petróleo", e é uma unidade de medida utilizada 

para contabilizar energia de diferentes fontes (MME: EPE, 2007). 

 

FIGURA 4 - CONSUMO FINAL DE ENERGIA POR SETOR 

 

FONTE: Ministério de Minas e Energia. MME: EPE, 2017. – Pg.30 

 

Baseando-se nas premissas apresentadas, o controle das fontes de 

transformação de energia primária em energia secundária ou final (ou seja as 

máquinas que fazem esta transformação), é de extrema importância para a 

diminuição dos custos de produção, melhorar o controle do ciclo de vida das 

máquinas, garantir segurança na operação, diminuir o excesso de energia primária 

nestas operações para garantir melhor eficiência na geração, que é hoje de suma 

importância para reduzir custos e aumentar os lucros na empresa (MME: EPE, 

2007). 

Além da água, vento, sol, um grande responsável por geração de energia 

elétrica é o vapor. Além de geração de energia, o vapor é responsável pela 
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produção de vários produtos. Os setores industriais que mais consomem vapor são: 

refinaria de petróleo, papel e celulose, química e alimentos e bebidas. No Brasil, 

deve-se ser incluído o segmento de produção de etanol. Esses setores são 

responsáveis por mais de 85% do vapor produzido na indústria como um todo 

(FILIPPO FILHO, 2014). 

 

1.4 GERADORES DE  ENERGIA 

 

As caldeiras, equipamentos responsáveis pela produção de vapor são 

equipamentos que demanda um projeto especializado, de modo a atender requisitos 

de operação e segurança. A Tabela 01 e a Figura 05, apresenta dados estatísticos 

sobre acidentes envolvendo estes equipamentos. 

 

TABELA 1 - RELATÓRIO DE INCIDENTES 

 

FONTE: NBBI, 2003. Disponível em: <www.nationalboard.org>. 
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FIGURA 5 - REFERÊNCIA DE ACIDENTES OSHA 2013 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

O controle de nível de água para caldeira, é um dos principais causadores 

de acidentes envolvendo vítimas graves em todo o mundo. Estatísticas sobre 

acidentes podem ser analisadas e conferidas na Tabela 01. 

O sensoriamento utilizado em caldeiras para geração de vapor atende em 

muitas estas expectativas de produção e segurança, porém só é viável para grandes 

plantas de geração de energia, grandes caldeiras (pressões acima de 5kgf/cm2). As 

pequenas caldeiras (pressões até 5kgf/cm2), não dispõem de um controle moderno, 

que seja de baixo custo, grande eficiência na operação e controle a garantir a 

segurança necessária. Com isto a geração de energia por estas pequenas plantas, 

não atingem o máximo de suas capacidades, e tornam-se equipamentos não tão 

seguros, deixando de gerar lucros e propiciando muitos acidentes com vítimas a 

pequenas empresas.  

 

1.5 JUSTIFICATIVA  

 

No século XXI as caldeiras de grande porte possuem sistemas de controle 

eletromecânicos e eletrônicos modernos e com diversos equipamentos instalados 

com objetivo de controlar os níveis de água para melhorar o rendimento em suas 

aplicações e alimentar os níveis de segurança durante a operação, acarretando 
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elevados custos. Para caldeiras de menor porte, geralmente não são instalados 

sistemas de controle automático de nível de água devido ao elevado custo. O 

sistema desenvolvido busca este mercado, aliado também à elevação de utilização 

de biomassa e gases combustíveis para geração de energia em pequenos projetos e 

o aumento da segurança na opção destes vasos de pressão. 

 

1.6 OBJETIVO GERAL 

 

Projetar e construir um sistema de controle de nível de água para caldeiras 

do tipo flamotubular de pequeno porte, para geração de vapor com pressão de 

trabalho até 5 kgf/cm2 e volume até 50 litros. O sistema será instalado em um 

protótipo de caldeira, para simular uma situação real de utilização deste 

equipamento. 

 

1.7 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Aplicar as Normas Técnicas de construção e segurança para vasos de 

pressão (ASME B31, Norma Petrobrás - N-253(a) e N-268), dados de operação, 

projeto e processo de vasos de pressão; 

• Compreender os detalhes, partes e acessórios de vasos de pressão; 

• Aplicar Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA), para localizar 

e prevenir possíveis falhas no projeto mecânico e eletrônico e assim garantir a 

qualidade e segurança mínima necessária para esta aplicação; 

• Realizar o projeto mecânico do vaso de pressão (cálculo, teoria, 

desenhos); 

• Realizar teste de protótipo após ensaios mecânicos, para garantir a 

qualidade e integridade dos equipamentos projetados e construídos; 

• Realizar o controle, sensoriamento e automação da operação de vasos de 

pressão, par garantir a eficiência do sistema e segurança da operação. 
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2 METODOLOGIA E ESTRUTURA DE PESQUISA 

 

Para o controle de nível de água em caldeiras de pequeno porte serão 

utilizados equipamentos para medir pressão, temperatura e nível de água. Estes 

equipamentos serão instalados em um protótipo de caldeira, com o único fim de 

testar e validar o sistema de medição de nível e controle de água, que será 

desenvolvido, simulando uma situação real de operação de uma caldeira. A 

diagramação do sistema pode ser analisada no Apêndice I. 

A seguir serão apresentadas as ferramentas de pesquisa para aquisição de 

dados de mercado e definição do modelo de controlador de nível escolhido. Para 

isto, inicialmente começaremos com a Matriz de decisão, seguida da ferramenta 

casa da qualidade (QFD), com pesquisa de mercado e Benchmarking, seguido por 

soluções propostas. Cada tópico com uma breve definição da ferramenta seguido da 

pesquisa realizada e suas conclusões adquiridas no fim do processo. 

 

2.1 CASA DA QUALIDADE 

 

A casa de qualidade pode ser chamada de Quality Function Deployment 

(QFD), ou seja, desdobramento da função qualidade, segundo Slack (2009). O 

Desdobramento da Função Qualidade (DFQ), mais conhecido como QFD, é um 

método utilizado para conceber, configurar e desenvolver um bem ou serviço a partir 

das necessidades e desejos dos clientes, bem como pode ser utilizado como 

método de resolução de problemas observados dentro de uma organização.  

Segundo Toledo, et al. (2013), conceito e o método do QFD foram 

inicialmente apresentados por Akao (1966), época em que no Japão se observou a 

transição da fase de uso pelas empresas do Controle Estatístico da Qualidade para 

a implantação do Controle Total da Qualidade, ou Total Quality Control (TQC). A 

introdução do QFD nas Américas e na Europa teve início no ano de 1983, através de 

sua aplicação na indústria automotiva pelo American Supplier Institute (Instituto de 

Fornecedores Americanos). Na mesma época, Don Clausing levou ao 

Massachusetts Institute of Technology (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), 

(MIT) seus conhecimentos sobre QFD adquiridos na companhia XEROX, quando foi 

contratado como professor por esse instituto, contribuindo para a difusão do QFD. 
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Em 1994, fundou‐se o Quality Function Deployment Institute (Instituto de 

Implantação de Função de Qualidade), o qual instituiu o Prêmio Akao em 1996. 

No Brasil, o QFD foi introduzido com a apresentação do trabalho de Akao e 

Tadashi Ohfuji na International Conference on Quality Control (Conferência 

Internacional sobre Controle de Qualidade), (ICQC) de 1989, realizada na cidade do 

Rio de Janeiro. Atualmente, o QFD é utilizado pelos mais variados setores 

industriais e de serviços em todo o mundo (TOLEDO, et al. 2017). 

O QFD avaliado para o sistema de controle de nível para caldeiras pode ser 

analisado na Tabela 02, onde foram confrontadas as necessidades dos clientes com 

os parâmetros de projeto, e assim adquiridos os 5 primeiros itens a serem utilizados 

como requisitos de cliente nas concepções do protótipo e projeto final. 

O desdobramento da Função Qualidade (QFD) é um importante método 

para desenvolver produtos que atendam e superem as expectativas dos clientes. Os 

5 principais tópicos para escopo de projeto são:  

1. Quantidade de componentes – A quantidade de componentes em um 

projeto pode elevar o custo final do produto como também tornar complexa sua 

utilização, precisando assim de mão de obra especializada para o manuseio, 

instalação, operação e manutenção do equipamento. 

2. Número de sensores – O número de sensores influencia especialmente 

no range de operação do sistema, garantindo maior segurança e controle do 

equipamento. 

3. Tipos de controle – Os tipos de controles existentes no mercado também 

podem elevar o custo final do produto, devido a tecnologia de controle e automação 

utilizados no sistema. O custo benefício para alguns projetos de vasos de pressão 

até 5 bar, torna-se inviável o investimento, o cliente acaba optando por um controle 

de nível manual. 

4. Espessura da carcaça – Para construção da garrafa de nível leva-se em 

consideração o tipo de material utilizado e a espessura do vaso de pressão, que 

geralmente está atrelada as normas de construção internacionais e nacionais. 

5. Durabilidade das peças – Apesar das peças estarem atrelada aos 

materiais de construção, existem outras variáveis que contribuem para a vida útil do 

equipamento. Portanto, levar-se em consideração a utilização de materiais de 

qualidade e optando por reduzir o custo na automação do controle de nível que é o 

escopo do projeto. 
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O sistema de avaliação da Casa da Qualidade que foi utilizado para o 

desenvolvimento da pesquisa pode ser analisado, na Tabela 02. 

 

TABELA 2 - CASA DA QUALIDADE – QFD  

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

5 forte
3 moderado
1 fraco
0 nenhuma

Fortemente pos i tivo
Fortemente negativa
Nenhuma

⇧ ⇩ ⇧ ⇩ ⇧ ⇧ ⇧ ⇧ ⇧ ⇩ ⇩ ⇩ ⇧ ⇧ ⇩ ⇩

N
ú
m

e
ro

 d
a
 l
in

h
a

C
o

m
o

 é
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

P
a
râ

m
e
tr

o
s
 d

e
 p

ro
je

to

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1

1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 5 0,05

3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 5 0,07

4 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 5 0,05

5 3 0 1 1 5 3 5 0 0 3 0 3 3 3 0,03

6 0 0 3 1 0 5 0 5 5 5 5 5 0 0 0,02

7 1 0 1 1 5 1 5 1 1 3 0 0 0 0 0,04

8 3 3 5 0 3 5 5 5 1 3 5 5 5 5 0,02

9 1 1 0 3 0 5 0 0 0 3 3 5 0 0 0,03

10 5 1 5 3 0 0 0 0 0 1 5 5 3 0 0,10

11 5 3 1 3 1 3 3 0 3 0 1 5 3 0 0,10

12 0 0 3 1 0 0 5 0 1 3 5 3 0 0 0,10

13 5 3 5 3 3 3 5 0 3 1 3 5 5 1 0,10

14 0 5 5 1 0 1 1 0 1 3 5 5 1 0 0,10

15 5 5 5 0 0 3 3 0 3 1 5 5 5 5 0,06

16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0,02

17 0 0 5 0 3 0 0 0 0 3 5 3 0 3 0,03

18 1 0 1 0 0 5 0 0 5 5 5 5 3 0 0,02

19 5 5 5 0 3 1 5 0 3 1 5 5 5 5 0,06

m
m

m
m n
º

N
.m

H
o

ra
s
 

n
º

h
o

ra
s

R
$

n
º

n
º

n
º

n
º

R
$

m
m

2,6 2,1 3,8 1,3 1,1 1,5 2,3 0,2 1,4 1,7 3,9 4 2,2 1,8

4 7 3 12 13 10 5 14 11 9 2 1 6 8

UNIDADES

VALOR DE IMPORTÂNCIA

CLASSIFICAÇÃO POR IMPORTÂNCIA

Acessibilidade para reparo

Eficiênfia do sistema

Controle de pressão 

Controle Nível de água/vapor

Preço final do produto

N
ú
m

e
ro

s
 d

e
 s

e
n
s
o
re

s

Q
u
a
n
ti
d
a
d
e
 C

o
m

p
o
n
e
n
te

s

Viabilidade econômica (PayBack)

Controle de produção de vapor

Estabilidade

Garantia

Tempo de reparo

Frequência de reparo

Custo de manutenção

Material de fabricação

M
a
n
u
te

n
ç
ã
o

S
e
g
u
ra

n
ç
a

C
u
s
to

s

C
u
s
to

 d
a
 m

a
té

ri
a
 p

ri
m

a
 d

a
 g

a
rr

a
fa

 d
e
 n

ív
e
l

C
u
s
to

 d
o
 M

ic
ro

c
o
n
tr

o
la

d
o
r

E
s
p
e
s
s
u
ra

 d
a
 c

a
rc

a
ç
a

T
ip

o
s
 d

e
 c

o
n
tr

o
le

T
o
rq

u
e
 d

e
 a

p
e
rt

o

H
o
ra

s
 d

e
 u

s
o
 c

o
n
ti
n
u
o

T
e
rm

in
a
is

 e
lé

tr
ic

o
s

Legenta grau de importância

Correlação Técnica entre os parâmetros do 

projeto 

Direção de Relação

Im
p
o
rt

â
n
c
ia

 p
a
ra

 o
 c

lie
n
te

R
e
n
d
im

e
n
to

P
a
d
ro

n
iz

a
ç
ã
o
 d

a
s
 p

e
ç
a
s

D
u
ra

b
ili

d
a
d
e
 d

a
s
 p

e
ç
a
s

T
e
m

p
o
 d

e
 M

o
n
ta

g
e
m

P
a
ra

fu
s
o
s

D
iâ

m
e
tr

o
 d

a
 g

a
rr

a
fa

 d
e
 n

ív
e
l

Estanqueidade (Vazamentos)

Controle de Temperatura

Integridade estrutural

Redução de custo operacional

Consumo de energia elétrica

O que é
Necessidade do Consumidor



20 
 

2.2 BENCHMARKING 

 

Benchmarking é um processo de comparação de produtos, serviços e 

práticas empresariais, e é um importante instrumento de gestão das empresas, e é 

realizado através de pesquisas para comparar as ações de cada empresa Entre 

todas as prerrogativas e incentivos desse prêmio, está a divulgação das práticas de 

gestão bem-sucedidas, com vista ao benchmarking (CHIAVENATO, 2006). 

O Benchmarking consiste em aprender com outras empresas, sendo um 

trabalho de grande intensidade, que requer bastante tempo e disciplina. Pode ser 

aplicado a qualquer processo e é relevante para qualquer organização, tendo em 

conta que se trata de um instrumento que vai contribuir para melhor o desempenho 

da empresa ou organização (ARAÚJO, 2006). 

Para Spendolini (1993), o Benchmarking pode ser definido como “um 

processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, serviços e processo de 

trabalho de organizações que são reconhecidas como representantes das melhores 

práticas, com a finalidade de melhoria organizacional”. 

Dias (2008), aponta alternativas para se utilizar o Benchmarking, assumindo 

o mesmo como ferramenta para buscar a otimização e a melhoria. Tratando-se de 

alternativa para se eliminar o antigo processo de aprendizagem por meio de 

tentativas e erros e uma forma de se aplicar uma ferramenta que já foi aprovado por 

outros empreendedores. 

O Benchmarking dos sensores de nível está conforme pode ser analisado na 

Tabela 03, o Benchmarking dos sensores de nível direcionou o escopo de projeto 

para delimitação de custo de material, qualidade e quantidade necessária para fazer 

o controle de nível, mantendo assim o baixo custo em relação aos que já existem em 

mercado com a mesma qualidade de sensoriamento. 
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TABELA 3 - BENCHMARKING - SENSORES/CONTROLE DE NÍVEL 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Foram comprados modelos de contato (eletrodos de nível) onde o líquido 

atinge a haste e causa o fechamento de sinal por aterramento, sendo desta maneira 

o melhor aplicável ao escopo de projeto. A escolha também se deu pela compra na 

empresa TecnoVapor devido seu preço ser mais acessível comparados aos outros 

fornecedores. 

O Benchmarking da bomba está conforme pode ser analisado na Tabela 04, 

o Benchmarking da bomba de alimentação de água a caldeira direcionou o escopo 

de projeto para delimitação de custo de material, qualidade e aplicabilidade de 

Sensores Marca Input Tipo de Controle Instalação Custo

TecnoVapor Nível (Condutividade) Eletrônico
Rosqueado no corpo da 

caldeira ou garrafa de nível.
134,00R$            

BERMO Nível (Condutividade) Eletrônico
Rosqueado no corpo da 

caldeira ou garrafa de nível.
136,25R$            

- Casa da Caldeira Nível (Condutividade) Eletrônico
Rosqueado no corpo da 

caldeira ou garrafa de nível.
150,00R$            

RoseMount Magnético Mecânico
Rosqueado no corpo da 

caldeira ou garrafa de nível.
1.278,00R$         

RoseMount Trasmissor Nível Digital

Conforme projeto, 

possibilidades conforme 

demanda.

4.754,00R$         

RoseMount Transmissor Pressão Digital

Conforme projeto, 

possibilidades conforme 

demanda.

8.629,00R$         

YOKOGAWA
Transmissor Pressão 

Diferêncial
Digital

Conforme projeto, 

possibilidades conforme 

demanda.

8.974,00R$         
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pressão, para fazer o controle de nível na caldeira, mantendo assim o baixo custo 

em relação aos que já existem em mercado com a qualidade de sensoriamento. 

 

TABELA 4 - BENCHMARKING - BOMBA 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Dentre as bombas pesquisadas, a que melhor atendeu aos requisitos de 

projeto (Pressão de operação, Preço, Modelo, potência e Tensão) foi a bomba hoje 

utilizada na UTP – Universidade Tuiuti do Paraná, no laboratório de Máquinas de 
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Fluxo. A utilização desta bomba se deu por estar de acordo com o escopo do 

projeto, e por estar à disposição a sua utilização para o protótipo de projeto. 

Ao finalizar estas análises nota-se que o Benchmarking é uma ferramenta 

prática de melhoria para a empresa de pequeno, médio ou grande porte, onde 

procura-se comparar produtos, serviços e práticas empresarias entre os mais fortes 

concorrentes ou empresas reconhecidas como líderes no mercado, para identificar o 

melhor possível e alcançar um nível ou vantagem competitiva. O Benchmarking 

pode ser aplicado a qualquer nível da organização, em qualquer área de atuação. 

Na área de projetos o Benchmarking auxilia no direcionamento do escopo de 

projeto conforme o que se tem disponível no mercado e melhora o know-how (saber-

como), aprendendo com os erros e acertos, para assim melhorar o produto a ser 

disponibilizado ao cliente com cada vez mais qualidade e competitividade. 

 

2.3 MATRIZ DECISÃO 

 

O Diagrama de Matriz de Priorização ou Matriz de Decisão, é uma matriz 

especialmente construída para organizar por prioridades os itens em questão.  

Matriz que estabelece a ordenação dos itens em função de critérios com 

pesos diferentes, e que se julga de importância para o projeto/atividade. O Diagrama 

de Matriz de Priorização reduz e ordena, de forma racional, o número de itens ou 

ações a serem implementados. 

A matriz de decisão deve ser usada quando os pontos chave de um tema 

forem identificados, mas sua quantidade tiver que ser reduzida. Todos concordam 

com os critérios de solução, mas discordam da ordem ou sequência de 

implementação. Existem recursos limitados e, portanto, é necessário ordenar e 

priorizar. E por fim, quando existem dificuldades em sequenciar a execução de uma 

solução ou tomada de decisão (TOLEDO et al. 2013). 

A Matriz de decisão desenvolvida para o projeto pode ser analisada na 

Tabela 02, onde foram avaliados os seguintes quesitos de acordo com o 

conhecimento e talento de cada integrante: 

 

1. Impacto: Qual o nível de impacto essa ideia provocará no seu negócio e 

aos seus clientes? 

2. Esforço: Quanto tempo e trabalho a ideia demandará para se concretizar?  
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3. Lucratividade: Em comparação às outras ideias, qual nível de receita ela 

garante? 

4.Precisão: Comparando os outros sensores abordados, qual é a precisão 

do mesmo? (Baseando-se em amplas pesquisas e orçamentos realizados, bem 

como análise de alguns dos componentes, em questão, operando de forma normal). 

5. Visão: Em que proporção a realização da ideia se enquadra ao seu 

projeto de vida, missão e valores da sua empresa? 

 

De acordo com os conceitos apresentados, cada integrante do grupo 

destacou os sensores abordados no Benchmarking, avaliou-os de acordo com seus 

conhecimentos profissionais e acadêmicos, tangenciando em um ponto comum. 

Estas matrizes estão descritas no Apêndice K, junto com a matriz final que 

representa o escopo do projeto escolhido. Os valores em destaque apresentam-se 

nas escalas azul, sendo o azul mais escuro o de maior importância e 

consequentemente o escolhido pela matriz e definido como o escopo de projeto. 

Ao analisar a matriz de decisão, de acordo com os 5 critérios qualitativos e 

quantitativos optou-se por escolher o Sensor de Nível Condutivo, e que a partir dele 

se deu as demais análises a seguir para delimitar o perímetro de aplicação do 

sistema escolhido como também sua aceitação no mercado.. 

 

2.4 SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

Em todos os tipos de caldeiras é necessário ter um acessório do tipo vaso 

comunicante com a caldeira, chamado de garrafa onde são instalados os variados 

tipos de sensores para a aquisição de dados e controle de nível. A garrafa é 

necessária para reduzir a turbulência do líquido, minimizando falsas indicações de 

nível.  

A solução proposta para um sistema de controle de nível é o Arduino 

(sistema não comercial), que irá substituir o controlador por reles (sistema comercial) 

através de uma lógica de programação. O sistema consiste na utilização de 

sensores de contato instalados na garrafa que indicam o nível ao controlador 

Arduino que, dependendo do nível de água irá agir baseado na lógica de 

programação. As ações que o controlador executará são baseadas em cinco níveis: 



25 
 

1. Nível L5: É o nível crítico de operação, onde o nível de água é o mais 

baixo possível. Ao se atingir esse nível, o controlador irá desligar todo o sistema. 

2. Nível L4: É o nível baixo de operação, onde a quantidade de vapor na 

caldeira é consideravelmente maior que a quantidade de água. Ao se atingir esse 

nível, o controlador irá abrir a válvula solenóide da bomba, para aumentar o nível de 

água da caldeira. 

3. Nível L3: É o médio/baixo de operação, onde a quantidade de vapor na 

caldeira é razoavelmente maior que a quantidade de água. Ao atingir esse nível, o 

controlador irá abrir a válvula solenóide da bomba, para aumentar o nível de água da 

caldeira.  

4. Nível L2: É o nível médio/alto de operação, onde a quantidade de vapor 

na caldeira é razoavelmente menor que a quantidade de água. Ao atingir esse nível, 

o controlador irá fechar a válvula solenóide da bomba para cessar a vazão d’água 

entrando na caldeira. Portanto, a operação normal da caldeira oscila o tempo todo 

entre o nível L2 e L3. 

5. Nível L1: É o nível alto de operação, onde a quantidade de vapor na 

caldeira é consideravelmente menor que a quantidade de água. Ao se atingir esse 

nível, o controlador age como se o sensor de nível L2 falhou, e irá fechar a válvula 

solenóide da bomba e desligar a bomba, para reduzir o nível de água da caldeira. 

Além de todo o sensoriamento para o controle de nível, há outros 

equipamentos comunicantes e não comunicantes com o Arduino e Python1 para o 

controle ou simplesmente indicador de operação. Os equipamentos comunicantes 

com o Arduino e Python seriam o pressostato, transmissor de pressão e transmissor 

de temperatura. Os equipamentos não comunicantes com o Arduino e Python 

seriam o manômetro, indicador visual de nível e válvula de segurança. Todos estes 

equipamentos juntos com o sistema Arduino e Python formam a solução proposta 

para o controle de nível. O sistema de operação da caldeira como todos seus 

componentes periféricos podem ser visualizados no desenho esquemático do 

sistema caldeira-garrafa de nível no Apêndice I.  

                                                           
1 Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de script, imperativa, orientada 
a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte. Foi lançada por Guido van Rossum em 1991. 
Atualmente possui um modelo de desenvolvimento comunitário, aberto e gerenciado pela 
organização sem fins lucrativos Python Software Foundation. Apesar de várias partes da linguagem 
possuírem padrões e especificações formais, a linguagem como um todo não é formalmente 
especificada. O padrão de fato é a implementação CPython. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo será apresentada uma revisão sobre vasos de pressão em 

geral, com ênfase na construção e de um vaso de pressão (Garrafa de nível), e será 

também abordado em caráter de conhecimento, os equipamentos caldeira 

flamotubular, que será utilizada para os testes de protótipo após construção e 

elaboração da automação de controle de nível, as tubulações, válvulas e conexões 

utilizadas na construção do projeto. 

Será analisado também as normas de projeto e operação, sobre o processo 

de soldagem e o equacionamento do protótipo em que será testado o controlador de 

nível. 

 

3.1 HISTÓRICO DE MÁQUINAS A VAPOR - CALDEIRAS 

 

O vapor de água acompanha o homem desde o início da civilização, em 

especial para o cozimento de alimentos. Na antiga Grécia havia a descrição de uma 

turbina a vapor, conhecida como turbina de Hero (FILIPPO FILHO, 2014). 

Porém, foi na Revolução Industrial que se verificou o emprego do vapor em 

grande escala. Convencionou-se dizer que a Revolução Industrial se verificou na 

segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, com os aperfeiçoamentos da 

máquina a vapor, que asseguram novo elemento energético, superior à força da 

água, do vento, dos animais e do homem, manifestando-se sobretudo na produção 

têxtil e metalúrgica (IGLESIAS, 1981). 

O vapor como elemento energético já era conhecido, sobretudo nas minas 

de carvão, para o auxílio no transporte do material extraído (IGLESIAS, 1981). A 

máquina a vapor ou máquina de fogo de fato, originalmente nada mais era que uma 

bomba.  

Criada por Thomas Savery, utilizava-se da pressão atmosférica e era 

constituída essencialmente de uma caldeira e de um reservatório. Seu 

funcionamento era lento e era perigosa devido as explosões na caldeira 

(MANTOUX, 1988). A máquina também era composta por válvulas, fechadas ou 

abertas dependendo da operação, conforme ilustrado na Figura 06. 
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FIGURA 6 - MÁQUINA DE SAVERY 

 

FONTE: NETTO, 2018.  

 

Em 1720, Thomas Newcomen criou uma máquina que constituía de uma 

caldeira que se comunicava com um cilindro, onde era colocado um êmbolo. A haste 

do êmbolo estava ligada a um balancim (travessa) e na outra extremidade o 

balancim ligava-se a uma segunda haste que acionava uma bomba. O perigo de 

explosão foi eliminado com uma válvula de segurança. A máquina fazia o trabalho 

de cinquenta cavalos, com uma despesa seis vezes menor, porém continuava a 

utilizar a pressão atmosférica, conforme ilustrado na Figura 07 a seguir (MANTOUX, 

1988). 

FIGURA 7 - MÁQUINA DE NEWCOMEN 

 

FONTE: NETTO, 2018.  
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Alguns historiadores falam mais objetivos que a Revolução Industrial 

começou no ano de 1769, quando James Watt aperfeiçoa a máquina a vapor 

(IGLESIAS, 1981). Foi nesse ano que houve o registro da patente de sua invenção 

em que Watt estabeleceu que é imprescindível empregar, como força motriz não a 

pressão atmosférica, mas a pressão do vapor (MANTOUX, 1988). 

No caso da máquina a vapor, a ciência aparece: ao período empírico da 

Revolução Industrial sucedeu o período científico (MANTOUX, 1988). Associando-se 

a técnica (prático) a ciência obtém-se resultados significativos e os inventos se 

multiplicam (IGLESIAS, 1981). 

No início do século XIX, o vapor permitiu a motorização de navios e o 

surgimento de ferrovias com locomotivas a vapor. O uso do vapor se estende até no 

século XXI.   

 

3.2 GERADORES DE VAPOR 

 

Por definição, um gerador de vapor é um trocador de calor complexo que 

produz vapor de água sob pressões superiores à atmosférica a partir da energia 

térmica de um combustível e de um elemento comburente, ar, estando constituído 

por diversos equipamentos associados e perfeitamente integrados para permitir a 

obtenção do maior rendimento térmico possível (TORREIRA, 2002). 

As unidades geradoras de vapor são construídas de acordo com normas ou 

códigos vigentes no país e de forma a melhor aproveitar a energia liberada pela 

queima de um determinado tipo de combustível. Sua estrutura é bastante 

diversificada. Unidades modernas e de porte maios são normalmente equipadas 

com os seguintes componentes: fornalha, caldeira, superaquecedor, economizador e 

aquecedor de ar (BAZZO, 1995). 

Essencialmente uma caldeira é um recipiente no qual a água é introduzida e 

pela aplicação de calor continuamente evaporada. 

Qualquer que seja o tipo de caldeira considerado sempre estará composta 

por três partes essenciais que são: A fornalha ou câmara de combustão, a câmara 

de água e a câmara de vapor (TORREIRA, 2002). 

A caldeira compreende as partes onde ocorre mudança de fase da água do 

estado líquido para o vapor. As paredes d’água e o tambor fazem parte da caldeira. 

As paredes d’água se constituem de diversos tubos dispostos um ao lado do outro, 
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revestindo as paredes da fornalha. A água circula livremente por diferença de 

densidade e o vapor formado é acumulado na parte superior do tambor separador. O 

vapor é saturado e daí é encaminhado aos superaquecedores. A pressão é regulada 

por pressostatos ligados ao sistema de combustão (BAZZO, 1995). 

Atualmente podemos classificar as caldeiras em dois tipos básicos, 

flamotubulares e aquotubulares. As caldeiras aquotubulares são construídas de 

forma que a água circule por dentro por dentro de diversos tubos de pequeno 

diâmetro e dispostos na forma de parede d’água ou feixes tubulares (BAZZO, 1995). 

 

FIGURA 8 - ESQUEMA DE UMA CALDEIRA AQUOTUBULAR 

 

FONTE: BAZZO, 1995 (Adaptado, 2018). 

 

As caldeiras flamotubulares são construídas de forma que a água circule ao 

redor de diversos tubos, montados entre espelho, na forma de um único feixe 

tubular. Os gases de combustão circulam por dentro dos tubos, em duas ou mais 

passagens, em direção da chaminé, por onde são lançados ao meio ambiente. 

(BAZZO, 1995). 
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FIGURA 9 - ESQUEMA DE UMA CALDEIRA FLAMOTUBULAR 

 

FONTE: BAZZO, 1995 (Adaptado, 2018). 

 

Uma classificação precisa dos geradores de vapor apresenta bastante 

dificuldade devido à enorme variação existente nos tipos fundamentais. Como 

primeira tentativa e antes de entrarmos no tratamento particular dos diversos tipos, 

dividiremos os geradores em: Geradores Flamotubulares e Geradores 

Aquotubulares. (TORREIRA, 2002). 

 

3.2.1 Geradores Flamotubulares 

 

Estes geradores, contém a água no interior de um invólucro dentro do qual 

encontram-se também as fornalhas e câmaras de combustão, e os tubos 

vaporizadores no interior dos quais circulam os gases da combustão no seu 

percurso até a chaminé, Figura 10. 
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FIGURA 10 - CALDEIRA FLAMOTUBULAR. 

 

FONTE: TOGAWA Engenharia, 2018. 

 

 Conforme o sentido da direção dos gases no interior dos geradores ou 

caldeiras como a partir de agora serão denominados; estes equipamentos poderão 

ser classificados em geradores de chama de retorno de simples e de dupla frente e 

geradores de chama direta (TORREIRA, 2002). 

Segundo Bazzo (1995), caldeiras flamotubulares são também conhecidas 

como caldeiras fumotubulares e são construídas de forma que a água circula ao 

redor de diversos tubos, montados entre espelhos, na forma de um único feixe 

tubular Figura 11. Os gases decorrentes da combustão circulam pela tubulação em 

direção a chaminé, onde são dispersos no meio ambiente. Os tubos são unidos aos 

espelhos pelo método de solda, ou mandrilagem. As flamotubulares são de 

operação mais simples, e normalmente possuem poucos instrumentos para o 

monitoramento de sua operação, o que faz com que normalmente sua operação seja 

negligenciada, fazendo com que este tipo de caldeira lidere as estatísticas de 

acidentes no mundo, geralmente explosões causadas pelo superaquecimento das 

partes de pressão por baixo nível de água (LAGEMANN e SALLES, 2006). 

Para Martinelli (1998), elas podem ser divididas por duas formas, caldeiras 

verticais e caldeiras horizontais, dentre estas divisões existem subdivisões, nas 

verticais (com fornalha interna, ou de fornalha externa), e as horizontais dividias em 
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vários grupos (com fornalha externa, multitubulares, com fornalha interna, tubulação 

central, lancashire, locomóveis, escocesas, marítimas, estacionárias, compactas). 

 

FIGURA 11 - CALDEIRA FLAMOTUBULAR VERTICAL. 

 

FONTE: LEITE & MILITÃO, 2008. 

 

3.2.2 Caldeira vertical 

 

São do tipo monobloco, constituída por um corpo cilíndrico fechado nas 

extremidades por placas planas chamadas espelhos. São várias as suas aplicações 

por ser facilmente transportada e pelo pequeno espaço que ocupa, exigindo 

pequenas fundações. 

Conforme Martinelli (1998, p. 23), caldeiras verticais: 

 

Apresenta, porém, baixa capacidade e baixo rendimento térmico. 
São construídas de 2 até 30 m2, com pressão máxima de 10 kgf/cm2, sendo 
sua capacidade específica de 15 a 16 kg de vapor por m2 de superfície de 
aquecimento. Apresenta a vantagem de possuir seu interior bastante 
acessível para a limpeza, fornecendo um maior rendimento no tipo de 
fornalha interna. São mais utilizadas para combustíveis de baixo poder 
calorífico. 
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Nas caldeiras, o fluído quente (gases de combustão) escoa no interior de 

tubos cercados por água. Com isso, a transferência de calor ocorre em toda 

circunferência dos tubos, que são montados de maneira similar a feixes de 

permutadores de calor. As verticais são menos utilizadas, enquanto as horizontais 

são de mais fácil manuseio (LAGEMANN e SALLES, 2006). 

 

3.3 COMBUSTÍVEIS 

 

Os combustíveis, sólidos, líquidos ou gasosos, são os responsáveis por 

transferir calor para a água da caldeira após a sua queima, de diferentes modos 

conforme o projeto. Estes combustíveis possuem vantagens um em relação ao 

outro, como preço, poder calorífico, umidade entre outros fatores que devem ser 

avaliados na escolha na fase de projeto (GARCIA, 2002). 

 

3.3.1Principais riscos e causas de acidentes com caldeiras 

 

Segundo Campos (2011), todos os anos no mundo milhões de pessoas 

morrem vítimas de doenças ou acidentes relacionados ao trabalho, contribuindo com 

um elevado ônus para toda a sociedade. Alguns dos índices relativos a mortes, 

lesões e incapacitações permanentes estão diretamente associados aos acidentes 

com caldeiras, pois são equipamentos de altíssimo risco, sendo fatais em qualquer 

inconformidade de construção ou gerenciamento de controle. 

Bazzo (1995), afirma que as causas de maior frequência de acidentes 

envolvendo explosão de caldeiras são: a elevação da pressão de trabalho acima da 

pressão máxima de trabalho permitida (PMTP), devido ao aquecimento sem controle 

e o não monitoramento de nível de água no interior da caldeira, o superaquecimento 

excessivo ou modificação da estrutura do material, que também ocorrem devido ao 

não gerenciamento de nível de água no interior da caldeira,  a ocorrência de 

corrosão ou erosão do material e a ignição espontânea, a partir de nevoas ou gases 

inflamáveis remanescentes no interior da câmara de combustão, conforme 

demonstra na Tabela 05, que também mostra com muita clareza as principais 

causas de acidentes envolvendo caldeiras, baixo nível de água e erro de operação. 
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TABELA 5 - ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES EM CALDEIRAS DE FORÇA. 

ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES ACIDENTES FERIMENTOS MORTES 

Parâmetros 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

Rachadura na tubulação 52 0 0 0 0 0 0 0 0 

Válvulas de segurança 0 2 1 0 2 1 0 0 0 

Baixo nível d'água 220 128 67 0 0 2 0 0 1 

Falhas nos limites de controle 8 7 27 0 0 8 0 0 0 

Instalação inadequada 5 5 14 0 1 1 0 0 0 

Reparo inadequado 3 9 24 0 0 0 0 0 0 

Falha no projeto de fabricação 16 5 22 6 0 1 0 0 0 

Erro do operador / Manutenção deficiente 94 84 140 15 3 3 2 0 0 

Falha no queimador 53 32 27 3 2 20 2 0 7 

Subtotal 451 272 322 24 8 36 4 0 8 

FONTE: ALBERICHI, 2013. 

 

Outros riscos dos mais diversos estão envolvidos com a construção, 

operação e manutenção de vasos de pressão, principalmente caldeiras. De acordo 

com a Tabela 05, o principal risco de operação de uma caldeira que devesse atentar 

é o baixo nível de água na caldeira, pois com ele uma séria de falhas ocorrerá 

sistematizante até o colapso total do sistema (explosão). 

De acordo com Magrini (1985), os riscos de explosões, numa área de 

caldeira, são muito grandes e iminentes, por se tratarem de equipamentos que 

operam continuamente com uma pressão interna superior a atmosférica, sempre 

necessitando de um operador responsável. Deve-se considerar que em uma 

explosão de caldeira, a quantidade de energia liberada instantaneamente é muito 

grande, resultando assim em acidentes muito graves. Esta energia é liberada em 

forma de calor, superaquecendo o ambiente em que ela está inserida, provocado por 

grande deslocamento de ar. 

Altafini (2002, p. 11 e 12) assevera que:  

 

O risco de explosão do lado da água está presente em todas as caldeiras, 
pois a pressão reinante nesse lado é sempre superior à pressão 
atmosférica. Todo fluido compressível tem o seu volume bastante reduzido 
quando comprimido. Essa redução é tantas vezes menor quanto for o 
aumento de pressão. A massa comprimida de fluido procura então, ocupar 
um espaço maior através de fendas e rupturas. Isso é conseguido com a 
explosão, quando, por algum motivo, a resistência do recipiente que o 
contem é superada. Para evitar a explosão surge a necessidade de 
empregarem-se espessuras adequadas em função da resistência do 
material e das características de operação. No caso de caldeiras, outro fator 
importante a ser considerado quanto às explosões é a grande quantidade 
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de calor transmitida no processo de vaporização, dada a grande quantidade 
de calor latente e calor sensível absorvida pelo vapor. Neste sentido, os 
danos provocados pela explosão de uma caldeira serão muito maiores que 
um reservatório contendo ar, por exemplo, de mesmo volume e de mesma 
pressão. Isso por que parte da energia será liberada na forma de calor, 
provocando o aquecimento do ambiente onde a explosão ocorre. 

 

O superaquecimento como uma falha de explosão pode ocorrer por vários 

outros motivos como: 

✓ Seleção inadequada do aço no projeto da caldeira. 

✓ Uso de aços com defeitos.  

✓ Prolongamentos excessivos dos tubos. 

✓ Queimadores mal posicionados. 

✓ Incrustações. 

✓ Choques térmicos como causas de explosões 

✓ Defeitos de mandrilagem como causas de explosões 

✓ Falhas em juntas soldadas como causa de explosões 

✓ Alterações na estrutura metalográfica do aço como causa de explosões 

✓ Corrosão como causa de explosões (Corrosão interna/ Corrosão externa) 

✓ Aumento de pressão como causa de explosões 

✓ Gases como causas de explosões 

✓ Falta de água nas regiões de transmissão de calor. 

 

Para Altafini (2002), o contato da água com o aço é fundamental para 

mantê-lo refrigerado, portanto, é essencial que o calor recebido pelas superfícies de 

aquecimento seja transferido para água, sem provocar aumento excessivo da 

temperatura do aço, pois no lado da água, o processo de vaporização acontece a 

pressão constante. No caso de haver falta de água em alguma parte da caldeira, o 

processo a temperatura constante cessará neste local, a partir do que se dará início 

uma transferência de calor sensível, com aumento da temperatura, isso provocará o 

superaquecimento do metal e, como consequência, a perda de resistência. Assim, 

para Altafini (2002, p. 15), “a maior parte das explosões em caldeiras é devido à falta 

de água nas regiões de transferência de calor”. 

Segundo Gyurkovits (2004), as caldeiras modernas podem trabalhar 

basicamente de dois modos: automáticas ou manualmente, bastando para isso que 

o operador selecione, por meio de comandos, as posições automáticas ou manuais. 
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Na posição automática, a caldeira tem suas variáveis controladas por meio de 

malhas e controles de instrumentação. Através destas malhas, as caldeiras 

trabalham atualmente com um grau de controle cada vez mais elevado, exigindo 

menor quantidade de intervenções dos operadores.  

Para Altafini (2002) as caldeiras industriais de última geração são totalmente 

automatizadas, sendo todo o funcionamento controlado por instrumentação, exigindo 

pouca ou quase nenhuma intervenção do operador, porém, exigindo maior 

qualificação e precisão dos operadores destes equipamentos.  

 

O sistema regulador de nível da água, que comanda o funcionamento dos 

queimadores e das bombas de alimentação de água, é indispensável, pois através 

de válvulas solenoides que bloqueiam o suprimento de combustível, desligando 

totalmente os queimadores é que se tem o controle de nível de água, temperatura e 

pressão. Os procedimentos de ligamento e desligamento das caldeiras acontecem 

de forma manual, podendo ocasionar as falhas operacionais que resultariam na 

falha de alimentação da água para a caldeira, ocasionando assim superaquecimento 

e consequentemente a explosão.  

Este risco de falta de água, assim como leitura incorreta de mostradores, 

manômetros, termômetros, luzes indicativas, sinais sonoros, variação de 

temperatura, falta ou excesso de combustível, entre outros, estão diretamente 

relacionados a procedimentos inadequados realizados pelo operador ou falta de 

conhecimento técnico na operação, que contribuem nas falhas operacionais das 

caldeiras.  

Para isto é muito importante um controle automático de todo o processo de 

realimentação de água e calor fornecidos a caldeira para mantê-la estável em seu 

processo, junto com controle de pressão e sistemas de segurança para garantir a 

integridade do equipamento e a vida do operador destes sistemas. 

 

3.4 PRESSÃO 

 

Uma força aplicada em uma superfície pode ser decomposta de duas 

maneiras, gerando assim dois efeitos distintos. Estas forças podem ser tangenciais 

que quando tratamos de sólidos originam tensões de cisalhamento ou normais que 

ao tratarmos de líquidos e gases darão origem a pressão. Sobre condições estáticas 
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um fluído possui estas componentes de força e a pressão num dado ponto de um 

fluido em repouso é igual em todas as direções (ATKINS, 2012). 

Segundo Atkins (2012), a pressão pode ser definida como a componente 

normal da força por unidade de área, e por se tratar de uma grandeza escalar ela 

não possui propriedades direcionais. 

Um fluido qualquer quando está sob pressão exerce uma força para fora 

sobre qualquer superfície em contato com ele. A pressão pode ser também expressa 

como a somatória da pressão estática e pressão dinâmica e assim chamada de 

pressão total. 

 Pressão estática também conhecida como pressão termodinâmica de um 

fluido. É a pressão exercida em um ponto, em fluidos estáticos, que é transmitida 

integralmente em todas as direções e produz a mesma força em áreas iguais. 

Não há variação de pressão numa direção normal a linhas de corrente 

retilíneas. Este fato torna possível medir a pressão estática usando uma “tomada” de 

pressão instalada na parede do duto em uma região onde as linhas de corrente 

sejam retilíneas. A Figura 12 mostra este tipo de tomada de pressão. 

 

FIGURA 12 - TOMADA DE PRESSÃO 

 

FONTE: o próprio autor, 2018. 

 

Pressão dinâmica é a pressão exercida por um fluido em movimento paralelo 

à sua corrente, ou seja, a pressão dinâmica é determinada a partir da transformação 

da energia cinética em energia de pressão, ou seja, a pressão em um fluido 

aumenta linearmente com a velocidade.  

 Pressão total é a pressão resultante da somatória das pressões estáticas e 

dinâmicas exercidas por um fluido que se encontra em movimento. A pressão possui 
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vários tipos de unidade. Os sistemas de unidade MKS, (Acrônimo maiúsculo para 

metro–kg–segundo), CGS (Acrônimo maiúsculo para centímetro–grama–segundo), 

gravitacional e unidade do sistema de coluna de líquido são utilizados tendo como 

referência a pressão atmosférica e são escolhidas, dependendo da área de 

utilização, tipos de medida de pressão, faixa de medição. 

Como a pressão é definida como força por unidade de área, a expressão 

comum para pressão é N/m2 e no SI (Sistema Internacional de Unidades) a unidade 

de pressão é conhecida como pascal (1 Pa=1 N/m2).  

A unidade de pressão Pa é pequena para sua utilização na prática. Assim, 

usa-se os múltiplos: Kilo pascal (1 KPa=103 Pa) e Mega pascal (1 Mpa=106 Pa). 

Outras unidades bastante utilizadas são: Pa, N/m2, mmHg, mmH2O, lbf/pol2, Atm, 

Bar e a unidade muito utilizada em engenharia kgf/cm2. Na Tabela 06 pode ser 

analisado algumas destas unidades, símbolos e equivalência. 

 

TABELA 6 - UNIDADES DE PRESSÃO. 

Unidade Símbolo Equivalência 

Pascal Pa   
2 21 .   1  . 1.N m kg m s− −= = −  1  

Atmosfera Atm   
2101325   101325 .Pa N m−= =   

Bar bar   105 Pa=   

Torricelli Torr   ( )101325 / 760    133,323 Pa Pa=
  

Milímetro de mercúrio (convencional) 

mmHg   1,000000142 torr=   
Libra por polegada quadrada  Psi    6,894 757  10³ x Pa   
Milímetro de água 2mmH O

  
 9,859 503 Pa   

FONTE: TIPLER, 2009. 

 

A pressão atmosférica é exercida pela camada de ar sobre a superfície 

terrestre, que é medida em um barômetro. Ao nível do mar esta pressão é 

aproximadamente de 760 mmHg. 

Para algumas grandezas em hidrostática, assim como também em algumas 

grandezas mecânicas, muitas vezes o que tem importância é a variação da 

grandeza em análise, ou seja, a diferença entre o valor desta grandeza em dois 

pontos diferentes e não o valor da grandeza em si. 

O mesmo ocorre com a pressão, em muitos fenômenos, o que realmente 

interessa é a diferença entre os valores de pressão dos dois pontos e não o valor 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_(unidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bar_(press%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torricelli
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/PSI_(unidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro_de_%C3%A1gua
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efetivo da pressão em cada ponto. Por isto é introduzido o conceito de pressão 

absoluta e de pressão manométrica. 

A pressão absoluta é a pressão total de um certo ponto ou lugar, ou seja, é o 

somatório de todas as contribuições para o aumento da mesma. É a pressão 

positiva a partir do vácuo perfeito, ou seja, a soma da pressão atmosférica do local e 

a pressão manométrica.  

Geralmente coloca-se a letra A após a unidade. Mas quando representamos 

pressão abaixo da pressão atmosférica por pressão absoluta, esta é denominada 

grau de vácuo ou pressão barométrica. A pressão em uma determinada posição 

chama-se pressão absoluta (Pabs), e é medida com relação ao vácuo absoluto 

(pressão absoluta zero).  

A sua determinação depende de diversos fatores que podem provocar um 

aumento de pressão no sistema. Quanto mais alto o local, menor a pressão 

atmosférica.  

O princípio de Stevin estabelece que a diferença de pressão entre dois 

pontos de um fluido é como na Equação 01: 

 

 . .P g h =   (1) 

 

Este valor é conhecido como pressão manométrica, pois é a pressão 

indicada pelos manómetros. A pressão manométrica entre dois pontos de um 

mesmo fluido, mas com profundidades diferentes h1 e h2 é: 

 

 . .manP g h=   (2) 

 

O resultado da diferença de duas pressões medidas. Em outras palavras, é 

a pressão medida em qualquer ponto, menos no ponto zero de referência da 

pressão atmosférica. 

A pressão absoluta sempre é positiva Pabs ≥ 0, mas a pressão manométrica 

pode ser positiva (em locais com pressão superior à pressão atmosférica), ou 

negativa (em locais onde a pressão é inferior à pressão atmosférica). 

Para determinar a diferença de pressão entre dois pontos de um sistema 

qualquer, são muitas vezes empregues os manómetros de líquido. Um manómetro 
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de líquido muito simples pode ser um tubo é U contendo um líquido. Usando um 

tubo em U, podemos medir a pressão de líquidos e gases. 

O manómetro em U é conectado como na Figura 13, sendo preenchido com 

um fluido manométrico, o fluido cuja pressão será medida deve ter uma massa 

específica menor que a do fluido manométrico, os fluidos não devem misturar-se. 

Uma das consequências da variação da pressão em um fluido, é que a pressão em 

dois pontos do fluido com mesma profundidade (ou quota) é igual, portanto, na 

Figura 13, a pressão manométrica do fluido no ponto B será: PB = PC com isto sabe-

se que: PC = Patm +ρman.g.h2 e para encontrar a pressão relativa neste caso: PC = PA 

+ρman.g.h2-p.g.h1. 

 

FIGURA 13 - MANÔMETRO EM U 

 

FONTE: SILVA, 2008. 

 

3.5 HIDROSTÁTICA 

 

O cilindro em que contém água a ser vaporizada na caldeira se enquadra na 

classe de problemas da mecânica dos fluidos onde o fluido está em repouso. Nesta 

situação, as tensões de cisalhamento nas superfícies das partículas do fluido são 

nulas e as únicas forças que atuam nestas superfícies são as provocadas pela 

pressão (MUNSON, YOUNG, OKIISHI, 2004). 

A pressão em um ponto de um fluido em repouso, que pode ser considerado 

a caldeira, é igual em todas as direções e definimos a pressão como a componente 

normal por unidade de área. A unidade de pressão no Sistema Internacional é o 
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pascal (Pa) e corresponde à força de um Newton atuando em uma área de um metro 

quadrado (BORGNAKKE, SONNTAG, 2013). 

Para garantir o equilíbrio das forças normais causadas pela pressão é 

necessário a escolha de um material com boa soldabilidade, tensão última elevada e 

boa condutividade térmica. 

Todo produto, metálico ou não, que necessite possuir uma certa 

estanqueidade é ensaiado por pressão interna. O fluido empregado pode ser água 

ou óleo (ensaio hidrostático), ou ar (ensaio pneumático). A aplicação de pressão 

interna tem certos objetivos como a verificação de vazamentos, verificação de 

deformação plástica permanente, ou em alguns casos submeter o equipamento à 

pressão interna até a sua ruptura (SOUZA, 1982). 

 

3.5.1 Tensões Hidrostáticas 

 

Segundo Telles(b), (1996), “os vasos de pressão, inclusive suas estruturas 

de suporte, devem ser verificados para diversas combinações de carregamentos, 

tensões admissíveis e espessuras de chapas”. Para a condição de operação normal, 

o projeto deve levar em conta o efeito simultâneo das seguintes cargas: 

 

▪ Pressão interna de projeto na temperatura de projeto; 

▪ Peso do fluido normal de operação, no nível normal de operação; 

▪ Peso próprio do vaso e de todas as cargas permanentemente suportadas 

pelo vaso; 

▪ Efeito do vento. 

 

As cargas citadas podem gerar tensões chamadas de tensões primárias, 

causadas por esforços mecânicos permanentes, não incluindo as tensões devidas a 

concentrações e descontinuidades. Sua principal característica é não ser auto 

limitante, isto é, não é reduzida ou anulada em função de deformações. Caso estas 

tensões levem ao escoamento do material poderão ocorrer deformações excessivas 

que causarão a ruptura e devem ser limitadas para evitar o colapso plástico da 

estrutura (FALCÃO, 2008). 

Embora o código relacione a maioria das cargas citadas, mencionando que 

elas devem ser consideradas no projeto dos vasos de pressão, esse código só 
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fornece fórmulas para o cálculo em função da pressão interna ou externa. A 

necessidade ou não de considerar as outras cargas atuantes, e a maneira de 

calcular as tensões resultantes, quando forem consideradas, ficam inteiramente a 

critério do projetista (TELLES(b), 1996). 

As tensões são subdivididas nas categorias de tensões primárias gerais e 

locais. Estas tensões podem ser gerais de membrana (Pm) ou de flexão (Pb). Como 

exemplo das tensões primárias gerais de membrana pode-se citar as causadas por 

pressão, peso próprio e cargas de vento. Exemplos de tensões primárias de flexão 

são as causadas por pressão em placas planas e na região esférica de tampos 

conformados (FALCÃO, 2008). De todas as tensões citadas, a mais relevante é a 

causada pela pressão, porém todas as tensões primárias devem ser levadas em 

conta no projeto. 

As tensões secundárias são as que resultam não de carregamentos 

atuantes sobre o material, mas de restrições geométricas no próprio vaso, ou em 

estruturas a ele solidárias, inclusive as tensões resultantes de dilatações 

diferenciais. Em outras palavras, essas tensões são devidas ao fato de as diversas 

partes do vaso não serem inteiramente livres de se deformar e/ou se dilatar. As 

tensões secundárias aparecem, por exemplo, em todas as regiões de transição de 

um formato para outro (cilindro-tampo, cilindro-cone, etc), em todas as regiões de 

transição de espessura, bem como em todas as partes do vaso que não sejam livres 

de deformar-se ou de se dilatar ou se contrair (REDDO, 2008). Essas tensões 

devem ser avaliadas caso a caso, dependendo do projeto. 

 

3.6 BALANÇO DE MASSA 

 

A caldeira é um trocador de calor que opera em regime permanente no qual 

ocorre a transferência de calor para o fluido. O processo tende a ocorrer à pressão 

constante, porque a queda de pressão no escoamento causada pelo atrito nas 

paredes é pequena (BORGNAKKE, SONNTAG, 2013).  

Para a caldeira e qualquer outro equipamento ser considerado um processo 

em regime permanente, o equipamento deve atender algumas hipóteses que são, 

segundo Borgnakke e Sonntag (2013), “O volume de controle não se move em 

relação ao sistema de coordenadas; O estado da substância, em cada ponto do 

volume de controle, não varia com o tempo; O fluxo de massa e o estado em cada 
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área discreta de escoamento na superfície de controle não variam com o tempo. As 

taxas com as quais o calor e o trabalho cruzam a superfície de controle permanecem 

constantes”. 

O significado em relação ao fluxo de massa não variar em cada área de 

escoamento no volume de controle não variar com o tempo é de que a caldeira, 

assim como outros equipamentos como bombas, compressores, turbinas, bocais e 

difusores, não trabalha com o acúmulo nem com a redução de massa em seu 

interior. Isto é, em mecânica dos fluidos, conhecido como balanço de massa. 

Uma expressão muito utilizada para a avaliação da vazão mássica, numa 

superfície de controle que apresenta a área (MUNSON, YOUNG, OKIISHI, 2004) é 

apresentada na Equação 03. 

 

 . .m V A=  (3) 

 

Em que: 

m = Vazão mássica; 

ρ = Densidade do fluído; 

V = Velocidade de escoamento do fluído; 

 

Considerando as vazões mássicas de saída e entrada iguais tem-se então a 

Equação 04. 

 

 . . .s s s e e eV A V A = =  (4) 

 

Em que:  

ρs = Massa específica de saída; 

ρe = Massa específica de entrada; 

Vs = Velocidade média de escoamento na saída; 

Ve = Velocidade média de escoamento na entrada; 

As = Área de escoamento na saída; 

Ae = Área de escoamento na entrada. 
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Numa caldeira, para uma garantia de maior estabilidade quanto ao nível, é 

necessário atentar especialmente a massa específica de entrada e saída. Na 

entrada, a água sub-resfriada possui aproximadamente 1000 kg/m3 enquanto na 

saída o vapor possui aproximadamente 1,2 kg/m3. Portanto, é necessário atuar nas 

áreas de escoamento e nas velocidades médias a fim de obter um equilíbrio no 

balanço de massa. 

 

3.7 ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAÇÃO 

 

Para a montagem do sistema e funcionamento exige-se uma enorme 

quantidade de equipamentos auxiliares que por normas devem existir em um projeto 

de vasos de pressão, tanto para seu funcionamento quanto para proteção do 

sistema. Dentre estes itens periféricos alguns são citados a seguir.  

 

3.7.1 Válvulas 

 

Trata-se de dispositivos que tem como funções básicas: redução ou 

aumento da vazão de fluido, interromper ou iniciar a vazão de um fluido. Em 

qualquer instalação deve haver sempre o menor número possível de válvulas, 

compatíveis com o funcionamento da mesma, porque as válvulas são peças caras, 

onde há sempre a possibilidade de vazamentos e que introduzem perdas de carga 

do fluido, às vezes de grande valor (TELLES, 2001a). 

As válvulas que interrompem ou iniciam o fluxo de fluido são: 

 

• Válvulas de gaveta; 

• Válvulas de macho; 

• Válvulas de esfera; 

• Válvulas de comporta. 

 

As válvulas que aumentam ou reduzem o fluxo de fluido, ou seja, que podem 

trabalhar abertas ou parcialmente abertas são: 

 

• Válvulas de globo; 

• Válvulas de agulha; 
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• Válvulas de borboleta; 

• Válvulas de diafragma. 

 

Existe ainda as válvulas para aplicações especiais, como por exemplo as 

válvulas que permitem o fluxo em um só sentido (válvulas de retenção, válvulas de 

pé), ou ainda válvulas que controlam a pressão como as válvulas de segurança, 

válvulas de alívio, válvulas de excesso de vazão, válvulas de contrapressão 

(TELLES, 2001a). 

Uma válvula não citada e de grande importância neste projeto é a válvula 

solenóide. Um solenóide é simplesmente um tipo de eletroímã constituído por um fio 

de cobre isolado por bobina. Estas válvulas são usadas principalmente para 

controlar o fluxo de líquidos ou gases, e para substituir uma válvula manual em 

aplicações onde o controle remoto é desejável. A válvula solenoide, conforme a 

Figura 14, é controlada por corrente elétrica que é executada através de uma 

bobina. A bobina é energizada criando um campo magnético fazendo com que um 

êmbolo dentro da bobina se mova. Movendo-se enquanto energizado, fecha o 

orifício no corpo, interrompendo o fluxo através da válvula. Da mesma forma, 

quando a bobina é desenergizada, é produzido um campo magnético, elevando o 

êmbolo e permitindo o fluxo através da válvula (WAGNER, 2017). 

 

FIGURA 14 - FUNCIONAMENTO DE UMA VÁLVULA SOLENOIDE 

 

FONTE: WAGNER, 2017. 
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Em que: 

A- Lado de entrada do fluxo 

B- Diafragma 

C- Câmara de pressão 

D- Passagem de alívio de pressão 

E- Solenoide eletromecânico 

F- Lado de saída do fluxo 

 

3.7.2 Manômetros 

 

A instalação de manômetros ou de sensores de pressão é necessária para 

permitir a leitura direta pelo operador da caldeira (BAZZO, 1995). O manômetro 

metálico ou de Bourdon, conforme Figura 15, ao ser ligado pela tomada de pressão, 

o tubo fica internamente submetido a uma pressão p que o deforma, havendo um 

deslocamento de sua extremidade que, ligada ao ponteiro por um sistema de 

alavancas, relacionará sua deformação com a pressão do reservatório (BRUNETTI, 

2008). 

 

FIGURA 15 - MANÔMETRO TIPO BOURDON 

 

FONTE: BRUNETTI, 2008 

 

Devido ao baixo custo e à boa precisão, os manômetros de Bourdon tipo C, 

apresentados na Figura 16, são os mais utilizados até hoje nas indústrias. Ao se 

aplicar uma pressão superior à atmosférica, o tubo muda seu formato para uma 

seção transversal mais circular. 
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FIGURA 16 - MANÔMETRO TIPO BOURDON - MODELOS 

 

FONTE: PETROQUISA, 2009. 

 

Os manômetros com tubo Bourdon são utilizados para a medição da 

pressão relativa de 0,6 até 7.000 bar. Eles são classificados como instrumentos para 

medição mecânica de pressão, e funcionam sem alimentação elétrica. Tubos 

Bourdon são tubos com formato radial com uma seção transversal oval. A pressão 

do meio de medição atua no interior do tubo e produz um movimento linear no final 

deste tubo. Este movimento é proporcional à medição da pressão que é indicada 

pelo ponteiro através de um sistema mecânico de movimento (WIKA, 2018). 

 

3.7.3 Sensores de temperatura 

 

Dentre os variados sensores de temperatura existentes, o termopar funciona 

medindo a diferença de potencial causada por fios diferentes. Isso por ser usado 

para medir diretamente a diferença de temperaturas ou para medir uma temperatura 

absoluta, colocando uma junção a temperatura conhecida. Quando vários 

termopares são ligados em série, o efeito é somado, e esses dispositivos são 

chamados de termopiles (THOMAZINI, 2011). 

Os termopares funcionam quando as junções são expostas a temperaturas 

diferentes, gerando uma força eletromotriz. Esta força eletromotriz é uma função da 

diferença de temperatura entre as junções do termopar e, também, dos materiais 

que o compõem. Uma das junções é exposta à temperatura que desejamos medir. 

Tipo C Espirais Helicoidais 
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Esta é a junta de medida ou junta quente. A outra é interrompida pelo medidor e é 

chamada de junta de referência ou junta fria (NOVUS, 2018). 

 Eles cobrem uma faixa bastante extensa de temperatura que vai de -200 a 

2300°C aproximadamente, com uma boa precisão e repetibilidade aceitável, tudo 

isso a um custo menor que o de outros tipos de sensor de temperatura (THOMAZINI, 

2011). 

 

3.7.4 Sensores de pressão 

 

Os sensores de pressão capacitivos são utilizados em uma faixa extensa de 

pressão (até 100 atm). Um diafragma de metal ou silício é utilizado como elemento 

sensor e constitui um eletrodo do capacitor de placas paralelas. O outro eletrodo 

(estacionário) é formado por um metal depositado sobre um substrato cerâmico ou 

de vidro (BALBINOT, 2011). 

Submetendo o sensor a uma certa pressão, o diafragma se contrai e 

aproxima-se da base, variando a distância entre ambos e, consequentemente, a 

capacitância, ou seja, os dois funcionam como as armaduras de um capacitor 

variável. A partir dessa variação, é possível medir a pressão submetida quando 

estabelecido um referencial. A construção com certos materiais, como cerâmica, 

pode proporcionar características mecânicas desejáveis como elasticidade, 

estabilidade térmica e alta resistência, deixando-o mais estável e aumentando a vida 

útil do sensor (THOMAZINI, 2011). 

Em um capacitor diferencial, o diafragma é colocado entre dois eletrodos 

fixos. Quando submetido a uma pressão, um dos capacitores terá sua capacitância 

aumentada, enquanto no outro a capacitância é diminuída. Essa configuração é 

utilizada para cancelar efeitos comuns indesejados (BALBINOT, 2011). 

 

3.7.5 Sensor de nível por condutividade 

 

A medição de nível, embora tenha conceituação simples, requer por vezes 

artifícios e técnicas apuradas para retirar as informações necessárias para gerenciar 

e controlar um sistema ou equipamento.  

O nível é uma variável importante na indústria não somente para a operação 

do próprio processo, mas também para fins de cálculo de custo e de inventário. Os 
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sistemas de medição de nível variam em complexidade desde simples visores para 

leituras locais até indicação remota, registro ou controle automático. 

Dentre os vários métodos para sensoriamento de nível de um reservatório, o 

utilizado neste projeto é o sensor por condutividade. A medição de nível é realizada 

indiretamente ao se medir a condutância elétrica do material, o qual geralmente é 

um líquido capaz de conduzir corrente com uma fonte de tensão relativa- mente 

baixa (abaixo de 20 V). A desvantagem é que esse método só consegue detectar 

níveis pontuais, apesar de ser possível implementar vários eletrodos ao longo do 

reservatório (BALBINOT, 2011). Para este projeto, a disposição dos eletrodos é na 

horizontal, com o mesmo comprimento de haste para todos, totalizando cinco níveis 

de operação. 

 

3.7.6 Pressostato 

 

Dependendo do caso, com o aumento de pressão de uma caldeira, 

desconsiderando atingir uma pressão crítica que irá abrir uma válvula de segurança 

ou alívio, por exemplo, é necessário um atuador para voltar as condições normais de 

operação. Para isso, é possível trabalhar com pressostato. Um pressostato, tem 

como função abrir ou fechar um contato de chaveamento no instante em que uma 

pressão pré-definida for alcançada. Dependendo do requisito, pressostatos com 

contatos mecânicos ou eletrônicos, com ou sem display ou várias possibilidades de 

configuração podem ser utilizados (WIKA, 2018). 

 

3.7.7 Visor de nível 

 

Assim como um manômetro, para efeitos visuais, ou seja, leitura direta de 

nível pelo operador da caldeira é instalado um visor de nível. O equipamento é 

baseado na lei dos vasos comunicantes (assim como a garrafa de nível), ou seja, o 

nível de água no reservatório principal é o mesmo do vaso comunicante. O visor 

consiste em um tubo transparente, conforme Figura 17, podendo ser graduado ou 

não, que por igualdade de pressão na superfície mantém o líquido no mesmo nível 

do reservatório (BALBINOT, 2011). 
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FIGURA 17 - VISOR DE NÍVEL 

 

FONTE: BALBINOT, 2011. 

 

Os tubos de vidro têm diâmetros normalizados onde para cada dimensão 

estão relacionados valores de pressão e temperatura máximas permissíveis como 

pode ser visualizada na Figura 18. 

 

FIGURA 18 - VISOR TUBULAR 

 

FONTE: PETROQUISA, 2009 

 

Por se tratar de um material de baixo custo (exceto quando a pressão de 

projeto é alta), é um equipamento indispensável para qualquer caldeira, pois trata de 
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um parâmetro crítico que o nível de caldeira (assim como o manômetro com a 

pressão). 

 

3.8 VASOS DE PRESSÃO 

 

Vasos de pressão podem ser definidos como recipientes estanques capazes 

de conter fluidos sob pressão. Essa pressão pode ser obtida de uma fonte externa, 

ou pela aplicação de calor fornecido por uma fonte direta ou indireta, ou por qualquer 

combinação entre essas fontes. Dentre os vasos de pressão mais aplicados na 

indústria, destacam-se reatores, torres de fracionamento e destilação, trocadores de 

calor, aquecedores e caldeiras (TELLES(b), 1996). 

 

3.8.1 Definição vasos de pressão 

 

De acordo com a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos - ASME 

(2010), vasos de pressão são todos os reservatórios de diferentes dimensões ou 

finalidades, que contenham fluidos em pressão inferior ou superior à atmosférica. 

Com esta ampla definição, incluem-se neste grupo desde uma panela de pressão de 

cozinha a tanques, oleodutos e reatores nucleares (TELLES(b), 1996). 

Segundo Falcão (2008) vasos de pressão são equipamentos amplamente 

utilizados em indústrias de processo, refinarias de petróleo, petroquímicas, indústrias 

farmacêuticas e alimentícias. Geralmente, os mesmos são utilizados para realizar as 

seguintes aplicações (CHATTOPADHYAY, 2004; TELLES(b), 1996): 

 

• Armazenamento de gases sob pressão, a fim de conter grande quantidade 

de fluido em volume relativamente pequeno; 

• Acumulação intermediária de líquidos e gases, com o intuito de impedir 

desperdício de energia ou estabilizar operações entre etapas de processos; 

• Processamento de gases e líquidos, para realizar transformações físicas e 

químicas em ambiente pressurizado. 

 

As aplicações descritas anteriormente exigem elevado nível de 

confiabilidade dos vasos de pressão, devido ao regime de operação contínuo ao 
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qual esses equipamentos ficam submetidos, não ocorrendo paradas para 

manutenção e inspeção por longo período. 

Devido a inúmeros acidentes ocorridos no século XX com vasos de 

pressões, foram criados critérios para projetos de fabricação e inspeção para esse 

tipo de equipamento. Desta forma, surgiram os primeiros códigos de projeto. O 

primeiro código americano para vasos foi escrito pela ASME. Os códigos ASME ou 

normas, têm como objetivo criar regras seguras para projetos e fabricação 

apresentando metodologia e critérios para dimensionamento, fabricação, realização 

de exames não destrutivos, além de materiais aplicáveis com respectivas tensões 

admissíveis (FALCÃO, 2008). 

 

3.8.2 Classificação dos vasos de pressão 

 

A literatura científica apresenta diferentes classificações para vasos de 

pressão. Moss e Telles(b) (2004, 1996), por exemplo, abordam diferentes 

parâmetros para classificá-los, como: material empregado na fabricação, método de 

aquecimento, posição de instalação e geometria.  

No âmbito do território brasileiro, a norma regulamentadora 13 (NR-13) 

adota um critério, distinto dos citados, para classificar os vasos de pressão conforme 

os riscos envolvidos no manuseio dos mesmos. 

A Norma Regulamentadora NR-13 do Ministério do Trabalho e Emprego do 

Brasil, cujo título é Caldeiras e Vasos de Pressão, estabelece todos os requisitos 

técnicos e legais relativos à instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos 

de pressão, de modo a se prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho o objetivo 

é condicionar a inspeção de segurança e operação de vasos de pressão e caldeiras. 

Ela diz que todos os vasos de pressão devem ter uma placa de identificação 

contando as seguintes informações: 

 

✓ Fabricante; 

✓ Número de identificação; 

✓ Ano de fabricação; 

✓ Pressão máxima de trabalho admissível; 

✓ Pressão de teste hidrostático; 

✓ Código de projeto e ano de edição; 
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✓ Categoria do vaso. 

 

A norma em questão realiza esse procedimento segundo dois aspectos, 

classe de fluido e potencial de risco (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS - ABNT, 2014). 

Em relação à classe de fluido, avalia-se o estado físico, a toxicidade e a 

temperatura do fluido utilizado. De acordo com tais características, os vasos de 

pressão são enquadrados em classes, conforme descrito a seguir: 

 

• CLASSE A: Fluidos inflamáveis e fluidos combustíveis com temperatura 

superior ou igual a 200 ºC; 

• CLASSE B: Fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 ºC; 

• CLASSE C: Vapor de água, gases asfixiantes ou ar comprimido; 

• CLASSE D: Outros fluidos não enquadrados nas classes anteriores. 

 

Quanto ao potencial de risco, o mesmo consiste no produto pressão máxima 

de operação do vaso de pressão (P, em MPa) e do seu volume interno (V, em m3) 

(ABNT, 2014). Desse modo, por meio do potencial de risco, os vasos de pressão 

são separados em grupos, conforme segue: 

 

• GRUPO 1: P.V ≥ 100; 

• GRUPO 2: P.V < 100 e P.V ≥ 30; 

• GRUPO 3: P.V < 30 e P.V ≥ 2,5; 

• GRUPO 4: P.V < 2,5 e P.V ≥ 1; 

• GRUPO 5: P.V < 1. 

 

A Classificação da garrafa de nível é CLASSE C: Vapor de água, gases 

asfixiantes ou ar comprimido e grupo da garrafa de nível é GRUPO 5: P.V < 1 pois a 

pressão máxima de trabalho será de aproximadamente 0,5 Mpa com um volume 

aproximado de 0,05 m3, conforme definições do escopo de projeto e de acordo com 

as normas técnicas. 
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As normas apontadas no decorrer deste trabalho nos direcionam tanto para 

parte de construção, análise de qualidade, testes de produto, como regem as 

especificações de segurança de projeto e operação. 

De acordo com as Normas Técnicas PETROBRAS, em específico N-2688 

REV. B 08 / 2014 Teste de Pressão em Serviço de Vasos de Pressão e Caldeiras, e 

a Norma Regulamentadora NR-13, se faz necessário logo após construção ou antes 

da operação de qualquer vaso de pressão o teste hidrostático do equipamento para 

garantir a segurança e integridade do equipamento que entrará em operação. 

 

3.8.3 Teste Hidrostático (TH) 

 

Trata-se de um teste obrigatório por norma regulamentadora NR-13, onde o 

equipamento que opera com fluido em condições de pressão superiores a 

atmosférica é testado, de modo a avaliar possíveis vazamentos em quaisquer juntas 

ou conexões. Para a realização do teste, é necessário o funcionamento do sistema 

com 1,5 vezes a pressão de operação normal de projeto. 

O teste consiste na operação do vaso de pressão com preenchimento 

completo do vaso com (por exemplo), água, atingindo uma determinada pressão, 

que é a pressão do teste hidrostático. O teste tem por finalidade a detecção de 

possíveis defeitos, falhas ou vazamentos em soldas, roscas, parte mandriladas e em 

outras ligações no próprio vaso de pressão ou em seus acessórios externos ou 

internos (TELLES(b), 1996). 

No teste tem-se uma prova de carga, onde se aplica uma pressão 

especificada (medida em bar ou kgf/cm2), com a peça exposta ao ar, para 

verificação de vazamento, ou dentro de uma camisa d’água, para verificação da 

deformação volumétrica permanente. A pressão é aplicada por meio de uma bomba, 

sendo mantido durante um certo tempo, que também é especificado (SOUZA, 1982). 

Segundo a norma ASME para vasos de pressão, a pressão de teste 

hidrostático deve ser no mínimo 1,3 vezes a pressão máxima de trabalho permitida. 

 

3.8.4 ASME Seção VIII – Vasos de pressão 

 

As normas de projeto, servem não somente para direcionar cálculos 

específicos de construção, avaliação, controle, padronização como também para 
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garantir requisitos mínimos de segurança para quem opera estes equipamentos. De 

fato, o cumprimento dessas exigências torna a probabilidade de ocorrer falhas muito 

baixas, e previne acidentes que neste ramo de operação podem ser fatais ao 

operador.  

As normas regulamentadoras para os projetos de vasos de pressão têm 

como base o código ASME que é dividido nas seguintes seções: 

 

✓ Seção I – Código para Construção de Caldeiras; 

✓ Seção II – Especificação de Materiais; 

✓ Seção III – Regras para construção de Componentes Nucleares; 

✓ Seção IV – Regras para construção de Caldeiras; heating boiler (caldeira 

de calefação); 

✓ Seção V – Ensaios Não-Destrutivos; 

✓ Seção VI – Regras recomendadas para manutenção e operação de 

caldeiras;  

✓ Seção VII – Regras recomendadas para manutenção e operação de 

caldeiras; 

✓ Seção VIII – Regras para construção de vasos de pressão; 

✓ Seção IX – Qualificações de Soldagem e Brasagem; 

✓ Seção X – Código de Vasos de Pressão e Caldeiras – Fibras – Vasos de 

Pressão com Reforçamentos Plásticos; 

✓ Seção XI – Regras para Inspeção de Plantas e Componentes Nucleares; 

✓ Seção XII – Regras para construção de Tranques Transportáveis. 

 

A norma que será utilizada com ênfase maior para o desenvolvimento de 

construção do vaso de pressão será a ASME Seção VIII, Divisão 1. 

O ASME (Section VIII, Division 1 – Rules for construction of pressure 

vessels) Seção VIII Divisão 1 - Regras para construção de vasos de pressão é a 

norma de maior aplicação no Brasil e em grande parte do mundo. Nesta norma 

estão incluídos vasos de pressão de qualquer classe, se aplicando também a 

evaporadores e trocadores de calor, onde há geração de vapor. 

Este código é limitado a pressões interna, máxima de 20685 e mínima de 

103 kPa, ou pressão externa máxima de 103 kPa. Tem como critério de projeto a 

teoria da “máxima tensão de ruptura”. Apresenta critérios e tabelas para obtenção de 
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tensões admissíveis de tração e curvas para as tensões admissíveis de compressão 

na Seção II. 

 

3.8.5 Normas Técnicas PETROBRAS 

 

Estas Normas têm como base o ASME Section VIII e apresentam os 

requisitos complementares a serem obedecidos na fabricação de vasos de pressão 

para a PETROBRAS. Quando o projeto for feito de acordo com uma norma ou 

código diferente do ASME Section VIII, a fabricação deve ser integralmente 

executada em conformidade com a norma ou código adotado, devendo se utilizar 

esta Norma para complementar a norma ou código adotado. 

 

✓ PETROBRAS N-268 - Fabricação de Vaso de Pressão; 

✓ PETROBRAS N-133 - Soldagem; 

✓ PETROBRAS N-253(a) - Projeto de Vaso de Pressão; 

✓ PETROBRAS N-266(b) - Apresentação de Projeto de Vaso de Pressão; 

✓ PETROBRAS N-1593 - Ensaio Não Destrutivo Estanqueidade; 

✓ PETROBRAS N-1596(a) - Ensaio Não Destrutivo - Líquido Penetrante; 

✓ PETROBRAS N-1598(b) - Ensaio Não Destrutivo - Partículas Magnéticas; 

✓ PETROBRAS N-381(c) - Execução de Desenhos e Outros Documentos 

Técnicos em Geral; 

✓ PETROBRAS N-2688 REV. B 08 / 2014 Teste de Pressão em Serviço de 

Vasos de Pressão e Caldeiras. 

 

3.8.6 Normas ABNT NBR 

 

As normas consultadas para a elaboração do projeto são: 

 

✓ NBR 16450: Ensaios não destrutivos - Líquido penetrante - Qualificação 

de procedimento, 02/2016; 

✓ NBR 15691: Ensaios não destrutivos - Líquido penetrante - Prática 

padronizada, 03/2009; 

✓ NBR 06152: Materiais metálicos – Ensaio de tração à temperatura 

ambiente, 05/2002; 
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✓ NBRNM-ISO7-1: Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão 

é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação, 02/2000; 

✓ NBR 5462: Confiabilidade e mantenabilidade, 1994; 

✓ NBR 5590: Tubos de aço-carbono com ou sem solda longitudinal, pretos 

ou galvanizados — Especificação, 2012; 

✓ NBR NM 334: Ensaios não destrutivos – Líquidos penetrantes – Detecção 

de descontinuidades, 2012a; 

✓ NBR NM-ISO7-1: Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão 

é feita pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação. 2000. 

 

3.9 CONTROLE DE QUALIDADE NA FABRICAÇÃO 

 

A fabricação de vasos de pressão é geralmente realizada a partir de chapas 

de aço calandradas, conformadas e ligadas entre si por soldagem. Este último 

processo é empregado principalmente para fixar os elementos que integram a 

parede de pressão do vaso, como corpo e tampo, do mesmo modo para os bocais e 

peças não pressurizadas, tanto internas como externas (TELLES(b), 1996). 

Estes processos de fabricação frequentemente são responsáveis por 

incorporar descontinuidades em vasos de pressão, que por ausência de adequado 

controle da qualidade, não são detectados e reparados durante sua fabricação 

(LANCASTER, 1973; NICHOLS, 1975). 

Entre as etapas de fabricação de vasos de pressão, o processo de soldagem 

se destaca na geração de diferentes tipos de descontinuidades, como fusão 

incompleta, bolhas, inclusões de escória, falta de penetração e, principalmente, 

trincas (SOLOMON; OKRENT; KASTENBERG, 1975; BURGESS, 1989). 

De acordo com Marques; Modenesi e Bracarense, (2011), trincas são 

consideradas descontinuidades graves, as quais podem propiciar o estabelecimento 

de uma fratura frágil na estrutura soldada. Essa condição pode originar 

descontinuidades passantes, tornando o vaso de pressão não estanque, ou até 

mesmo levando a uma falha catastrófica do equipamento, pela ruptura do mesmo 

(LANCASTER, 1973; MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011). 

Dessa forma, descontinuidades como trincas não são aceitas em qualquer 

norma de projeto e de fabricação de vasos de pressão, sendo que as mesmas 
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devem ser rigorosamente identificadas e reparadas (TELLES(b), 1996). A Figura 19 

ilustra uma trinca formada em um cordão de solda. 

 

FIGURA 19 - TRINCA EM UM CORDÃO DE SOLDA 

 

FONTE: MARQUES; MODENESI; BRACARENSE, 2011. 

 

Além das descontinuidades geradas na fabricação dos vasos de pressão, 

outras podem surgir durante seu funcionamento, como corrosão, erosão e fadiga por 

tensões repetitivas. Isso ocorre devido ao meio e às condições operacionais às 

quais o equipamento está submetido (RAJ; JAYAKUMAR, 1997; ELLENBERGER, 

2004). 

A presença de descontinuidades originadas tanto na fabricação quanto na 

operação dos vasos de pressão pode acarretar mau funcionamento dos mesmos, 

levando à interrupção da produção de uma fábrica, ou até em consequências mais 

graves, como vazamento de fluido pressurizado, resultando em prejuízos ambientais 

ou explosões (LANCASTER, 1973). Assim, a necessidade de regulamentar o projeto 

e a fabricação de vasos de pressão, visando garantir a integridade do mesmo, se 

tornou um fator indispensável devido, principalmente, a aspectos econômicos e de 

segurança (NICHLOS, 1975; PALANIAPPAN(a) et al., 1997; RAJ; JAYAKUMAR, 

1997). 

A garantia da qualidade na fabricação de vasos de pressão é uma 

abordagem sistemática, que envolve várias etapas, desde a identificação das 

matérias-primas utilizadas na fabricação até a fase final de testes. Normas 

existentes estabelecem regras a serem cumpridas durante o projeto, a fabricação e 
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a inspeção de vasos de pressão, com o objetivo de garantir condições mínimas de 

segurança de operação dos mesmos (ELLENBERGER, 2004; TELLES, 1996). 

O código geral de caldeiras e vasos de pressão da ASME é a norma mais 

aplicada para projeto e fabricação de vasos de pressão no Brasil e em grande parte 

do mundo (TELLES, 1996). A mesma aborda diferentes fatores do projeto e da 

fabricação de caldeiras e vasos de pressão, como o dimensionamento, fabricação, 

materiais a serem utilizados, inspeção e controle da qualidade. (MARTINS, 2009). 

O código ASME – seção V (ASME, 2010a) fornece regras e orientações para 

a seleção de métodos de ensaios não destrutivos, além de diretrizes para o 

desenvolvimento de procedimentos para inspeção e avaliação dos resultados dos 

ensaios (ELLENBERGER, 2004). 

Dentro desse contexto, ensaios não destrutivos se destacam na garantia do 

controle da qualidade pois fornecem um meio de identificar descontinuidades em 

soldas, materiais e componentes produzidos, antes, durante e depois da fabricação. 

Essa ferramenta de controle da qualidade também é empregada durante a vida 

operacional do vaso, para garantir um funcionamento seguro do mesmo 

(ELLENBERGER, 2004). 

Desse modo, os ensaios não destrutivos possuem uma importância vital no 

êxito do sistema de controle da qualidade estabelecido pelo fabricante de vasos de 

pressão. Esses ensaios se destacam por proporcionar soluções para identificação 

de descontinuidades originadas nos processos de soldagem, estabelecido como 

umas das principais causas de problemas referentes à garantia da estanqueidade de 

um vaso de pressão. 

 

3.9.1 Ensaios Não Destrutivos - END 

 

No objetivo de certificar que os produtos fabricados atendam rigorosamente 

aos requisitos de normas de projeto e de fabricação, no caso específico dos vasos 

de pressão, garantir a integridade do produto por meio de ensaios realizados é de 

vital importância, pois, caso ocorra um rompimento estrutural deste ao longo de seu 

funcionamento, graves consequências de caráter ambiental, prejuízos financeiros ou 

até perda de vidas humanas podem vir a ocorrer. (PALANIAPPAN(b) et al., 1997; 

RAJ; JAYAKUMAR, 1997). 
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Deste modo, a indústria se utiliza dos chamados Ensaios Não Destrutivos 

(END). Segundo Hellier (2001), os END são avaliações realizadas nas propriedades 

físicas e mecânicas de um objeto em teste, sem alterar ou danificar o mesmo, a fim 

de determinar a presença ou não de descontinuidades.  

Os END são empregados em diferentes ramos da indústria e em todas as 

etapas de produção. O setor aeroespacial, automotivo e petroquímico são as 

principais áreas industriais que fazem uso destes ensaios (NESS; SHERLOCK, 

1996; SHULL, 2001). 

Além dos aspectos listados neste item, existem outros fatores que também 

influenciam na seleção de um método de END, como o custo para implantá-lo, o 

tempo requerido e o local do ensaio. A compreensão desses pontos geralmente 

resulta na escolha de um método adequado para determinada aplicação (SHULL, 

2001). 

 

3.9.2 Método por líquidos penetrantes 

 

O ensaio por líquidos penetrantes é um método utilizado para detectar e 

proporcionar evidência visual de descontinuidades abertas na superfície de materiais 

sólidos não porosos (NESS; SHERLOCK, 1996; SHULL, 2001; ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012a). 

Trata-se de um ensaio não-destrutivo END, ou seja, após a realização do 

ensaio a peça ou componente não fica inutilizado, pois o ensaio não causa danos ou 

deformações. 

O ensaio de uma forma geral consiste em aplicar um líquido penetrante 

sobre a superfície a ser analisada. Após remover o excesso de líquido da superfície, 

o líquido fica retido nas descontinuidades do material (trincas), que são reveladas 

por um tipo de revelador (COZACIUC; SILVA; TOGNI, 2009). 

As etapas do ensaio consistem nas seguintes fases: 

 

• Limpeza e desengraxamento da peça, seguidos de secagem; 

• Aplicação do líquido penetrante, por imersão ou aspersão; 

• Limpeza superficial; 

• Aplicação de um pó revelador (ou líquido volátil) que absorve o líquido 

penetrante, revelando o local das trincas e rachaduras; 
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• Análise das trincas; 

• Limpeza e remoção dos resíduos dos líquidos utilizados no ensaio. 

O líquido penetrante é geralmente de cor viva, como o vermelho, e o pó 

revelador é de cor branca, pode ser também fluorescente, o que exige a chamada 

luz negra na observação de trincas (GARCIA; SPIM; SANTOS, 2015). Na Figura 20 

e 21 pode ser analisado o procedimento e identificação do ensaio líquido penetrante 

resumidamente. 

 

FIGURA 20 - ENSAIOS COM LÍQUIDO PENETRANTE 

 

FONTE: DUMONT TREINAMENTOS, 2018. 

 

FIGURA 21 - REVELAÇÃO DA TRINCA 

 

FONTE: DUMONT TREINAMENTOS, 2018. 
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Devido ao custo e a facilidade de execução, o ensaio de líquidos 

penetrantes é utilizado nas soldas dos vasos de pressão para a detecção de 

possíveis defeitos. É usada para o exame de cada camada de solda (antes da 

deposição da camada seguinte), em particular para o passe da raiz. Essa inspeção 

deve ser feita obrigatoriamente nas soldas de aços-liga, aços inoxidáveis e aços-

carbono para baixa temperatura ou com teor de carbono acima de 0,3% (TELLES, 

1996). 

 

3.9.3 Teste de tração 

 

A aplicação de uma força num corpo sólido promove uma deformação do 

material na direção do esforço e o ensaio de tração consiste em submeter um 

material a um esforço que tende a esticá-lo ou alongá-lo. Geralmente, o ensaio é 

realizado num corpo de prova de formas e dimensões padronizadas, para que os 

resultados obtidos possam ser comparados ou, se necessário reproduzidos 

(SOUZA, 1982). 

Dentre as principais características mecânicas dos materiais obtidas no teste 

de tração destacam-se: resistência a tração, limite de escoamento, módulo de 

elasticidade, módulo de resiliência, módulo de tenacidade, coeficiente de 

encruamento, coeficiente de resistência e parâmetros relativos a ductilidade, como 

exemplo o alongamento (GARCIA; SPIM; SANTOS, 2015). 

Na mecânica, é usual trabalhar no dentro do limite de proporcionalidade. 

Dentro da fase de proporcionalidade entre tensão e deformação, o material se 

comporta também elasticamente, ou seja, a deformação que se origina pela 

aplicação da carga apenas temporária, ou seja, cessada a tensão, o material voltará 

à forma e dimensões originais (CHIAVERINI, 1986). 

O objetivo geral do teste é a comparação das características mecânicas do 

material, em especial limite de escoamento, com os dados fornecidos 

comercialmente. 

Corpo de Prova - A melhor maneira para se determinar as propriedades 

mecânicas de um metal por tração é ensaiar um corpo de prova retirado da peça. 

Assim, os ensaios de tração geralmente são feitos em corpo de prova normalizados 

pelas várias associações de normas técnicas (SOUZA, 1982). A norma brasileira é a 

NBR 06152: Materiais metálicos – Ensaio de tração à temperatura ambiente. 
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Conforme a NBR 06152, o tipo de corpo de prova a ser utilizado no caso de 

tubos consiste de um pedaço de tubo ou uma tira transversal ou longitudinal do 

mesmo, que tenha a espessura total da parede do tubo, ou de um corpo de prova de 

seção circular usinada da parede do tubo. 

Segundo a norma ASTM A370, o segmento de tubo deve ser fechado nas 

duas extremidades. O comprimento livre entre cada tampão e as marcas de medida 

mais próximas deve ser superior ao diâmetro dividido por quatro. Em casos de 

divergência, o valor do diâmetro deve ser usado, quando houver material suficiente. 

O comprimento do tampão, que se prolonga para além das garras da máquina na 

direção das marcas de medida não deve ser maior que o diâmetro, e sua forma deve 

ser tal que não prejudique o alongamento do comprimento de medida. O corpo de 

prova Figura 22 possui basicamente, como partes principais a cabeça e o 

comprimento útil onde o material se rompe. 

 

FIGURA 22 - CORPO DE PROVA CILÍNDRICO PARA TRAÇÃO 

 

FONTE: ASTM A370-17a. 

 

Máquina universal - A máquina utilizada para o teste de tração é chamada 

de máquina universal. Ela possui este nome, pois também realiza outros ensaios 

como, por exemplo, o de compressão, dobramento e flexão. O corpo de prova é 

fixado por suas extremidades, numa posição em que o equipamento é capaz de 

aplicar uma força axial (tracionar) de modo a aumentar seu comprimento. 

(COZACIUC; SILVA; TOGNI, 2009). A máquina hidráulica Figura 23 é ligada a um 

dinamômetro, que mede a força aplicada ao corpo de prova. 
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FIGURA 23 - MÁQUINA PARA TESTE DE TRAÇÃO 

 

FONTE: COZACIUC; SILVA; TOGNI, 2009. 

 

Conforme o corpo de prova é tracionado pela máquina, o registrador gráfico 

(softwares da máquina universal) vai traçando o gráfico tensão e deformação, até a 

ruptura. 

 

3.10 CONCEITOS DE PROJETO MECÂNICO VASO DE PRESSÃO. 

 

O projeto de um vaso de pressão inclui não somente o seu 

dimensionamento físico para resistir à pressão e demais cargas atuantes, como 

também a seleção técnica e econômica dos materiais adequados, dos processos de 

fabricação, detalhes, peças internas etc. 

Antes da realização de qualquer cálculo para o projeto mecânico, se faz 

necessária uma explanação sobre as principais partes do vaso de pressão bem 

como suas peculiaridades e formulações necessárias para se obter as medidas 

exatas para construção (TELLES(b), 1996). 

 

3.10.1 Vida útil do projeto 

 

O tempo de vida útil de um vaso de pressão deve ser empregado como base 

para a seleção de materiais, determinação de sobre-espessuras de corrosão, 
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cálculos de fadiga e de deformações por fluência, além de qualquer outro critério 

baseado no fator tempo. De acordo com a norma Petrobrás N-253(a), a vida útil dos 

vasos de pressão deve seguir por recomendação a Tabela 07. 

 

TABELA 7 - VIDA ÚTIL DOS VASOS DE PRESSÃO 

 

FONTE: NORMAS TÉCNICAS PETROBRAS, 2017d. 

 

3.10.2 Seleção e especificação de materiais para o vaso de pressão 

 

Segundo Telles(b), (1996) existe uma grande diversidade de materiais que 

podem ser selecionados para constituir um vaso de pressão e de seus 

componentes, sendo as seguintes principais classes destes materiais, Figura 24. 

 

FIGURA 24 - MATERIAIS PARA VASOS DE PRESSÃO 

 

FONTE: TELLES(b), 1996. 
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Ainda segundo Telles(b), (1996), de todos os materiais da Figura 24, o aço-

carbono é o de maior uso e empregado na construção da grande maioria dos vasos 

de pressão. Denominado “material de uso geral”, o aço-carbono ao contrário dos 

outros materiais não possui casos específicos para sua aplicação. Maiores 

especificações quanto ao aço carbono podem ser consultadas no Anexo A. 

As propriedades do aço-carbono são bastante influenciadas por sua 

composição química e temperatura de trabalho. O aumento da quantidade de 

carbono no aço provoca um aumento no limite de resistência, escoamento, dureza e 

temperabilidade do material, porém em contrapartida prejudica consideravelmente a 

ductilidade e soldabilidade do aço. 

Embora não seja fácil estabelecer limites rígidos para o teor de carbono, são 

utilizados com bastante frequência os seguintes valores como máximos 

recomendáveis em aços para vasos de pressão: 

 

• Partes soldadas sujeitas à pressão ou a outros esforços principais: 0,26% 

• Outras partes soldadas sujeitas à pressão em vasos em geral: 0,30% 

• Máximo admissível para qualquer parte soldada (mesmo que não 

submetida à pressão): 0,35% 

 

Os aços com quantidade de carbono superior a 0,3% apresentam alta 

suscetibilidade a trincas nas soldas devido à ação do hidrogênio que fica retido. Para 

as partes não soldadas não há limitação da quantidade de carbono. 

Os aços-carbonos podem ser “acalmados” (killed steel), com adição de até 

0,6% de Si (Silício), para eliminar os gases, ou “efervescentes” (rimed-steel), que 

não contêm Si. 

Quando acalmados estes aços têm estrutura metalúrgica mais fina, uniforme 

e com menor incidência de defeitos internos, sendo assim de qualidade superior aos 

efervescentes. Recomenda-se o emprego de aços-carbono acalmados sempre que 

ocorrerem temperaturas acima de 400⁰C, ainda que por pouco tempo, ou para 

temperaturas inferiores a 0⁰. 

Os aços de baixo carbono (até 0,25% C) têm limite de resistência da ordem 

de 310MPa a 370MPa, limite de escoamento de 150MPa a 220MPa. Para aços de 

médio carbono (até 0,35% C), esses valores são respectivamente 370MPa a 

540MPa, e 220MPa a 280MPa. 
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3.10.3 Especificações para tubos de aço-carbono 

 

A norma ASME B.31 enfatiza essa exigência para todas as tubulações 

dentro do âmbito da norma, proibindo o emprego de qualquer material que não 

obedeça a alguma especificação. 

ASTM A53 - Especificação para tubos de qualidade média, com ou sem 

costura, de 1/8” a 26" de diâmetro nominal para uso em geral. Os tubos podem ser 

pretos (sem nenhum acabamento superficial) ou galvanizados. A especificação inclui 

tubos sem costura e com costura de solda de resistência elétrica; para qualquer dos 

processos de fabricação, a especificação define dois graus de material, 

denominados graus A e B, conforme a resistência mecânica e o teor de carbono no 

aço, como especificado a seguir na Tabela 08. 

 

TABELA 8 - ESPECIFICAÇÃO PARA TUBULAÇÃO 

 

FONTE: TELLES(b), 1996. 

 

O grau A corresponde a aço de baixo carbono e os graus B e C a aços de 

médio carbono. Para a construção da Garrafa de Nível utilizaremos o aço ASTM A53 

– NBR 5590 grau B, médio carbono. 

 

3.10.4 Formatos de vasos de pressão 

 

Segundo Telles(b), (1996), o casco dos vasos de pressão tem sempre o 

formato de uma superfície de revolução. Quase todos os vasos, com raras 

exceções, têm o casco com uma das três formas básicas: cilíndrica, cónica e 

esférica, ou combinações dessas formas. A Figura 25 mostra alguns exemplos de 

vasos de diversos formatos. 
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FIGURA 25 - PRINCIPAIS FORMATOS DE VASO DE PRESSÃO. 

 

FONTE: TELLES(b), 1996. 

 

3.10.5 Tampos elípticos para a pressão interna 

 

Denominam-se tampos (Heads) as peças de fechamento dos cascos 

cilíndricos dos vasos de pressão. Os tampos podem ter vários formatos, dos quais 

os mais usuais são os seguintes: elíptico, toriesférico, hemisférico, cônico e plano. 

(TELLES(b), 1996). 

O tampo elíptico quase sempre pode ser construído com chapas da mesma 

espessura usada no casco cilíndrico do vaso, porque a sua resistência à pressão 

interna é praticamente igual à do cilindro de mesmo diâmetro (TELLES, 1998). 

 

FIGURA 26 - GEOMETRIA TAMPO ELÍPTICO 

 

FONTE: MOSS, 2004. 
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Em que: 

t = Espessura do tampo; 

r = Raio de junta; 

L = Raio de coroa; 

R = Raio do vaso de pressão; 

D = Diâmetro do vaso de pressão;  

h = Altura do tampo. 

 

Nos tampos elípticos o raio de coroa tem valor aproximado de cerca 90% do 

raio do vaso e o raio de junta, por sua vez, possui cerca de 18% do valor do raio do 

vaso. Todos os cálculos devem seguir rigorosamente o parágrafo UG-32 do código 

ASME, Seção VIII, Divisão 1. 

O código fornece equações diferentes para os tampos elípticos com relação 

de semieixos de 2:1, e para os tampos com outras relações de semieixos, quando 

submetidos à pressão pelo lado côncavo. Tampos elípticos com relação de 

semieixos — A espessura mínima para a pressão interna é dada pela Equação 05 

(parágrafo UG-32):  

 

 
0,1

PR
e C

SE P
= +

−
 (5) 

 

Em que:  

e = espessura mínima para pressão interna  

R = raio interno do cilindro pressão interna de projeto; acrescentar o efeito 

da coluna hidrostática do líquido contido, quando for o caso  

S = tensão admissível básica do material  

E = coeficiente de eficiência de solda 

C = soma das margens para corrosão 

 

Comparando-se essa fórmula com a dos cilindros de pequena espessura, 

vê-se que a espessura mínima requerida resulta praticamente a mesma em ambos 

os casos. Deve ser observado, entretanto, que para os tampos elípticos deve ser 

acrescentada uma sobre espessura para compensar o adelgaçamento das chapas 
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no processo de conformação. A pressão máxima de trabalho admissível será 

conforme a Equação 06:  

 

 
0,1

SEe
PTMA

R e
=

−
 (6) 

 

Em que: 

e = Espessura real 

PTMA = Pressão máxima de trabalho admissível, referente à tensão primária 

de membrana;  

R = Raio interno do cilindro (caso a geometria seja cilíndrica). 

S = Tensão admissível do material 

E = Eficiência de junta. 

 

3.10.6 Espessura de parede de acordo com a norma ASME B 31 

 

O ASME B31 estabelece, para o cálculo da espessura mínima de tubos 

sujeitos à pressão interna, as seguintes equações, equivalentes entre si, e derivadas 

da Equação teórica vista no item anterior: 

 

 
2( )h
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= +

+
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2( )h
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e C
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= +

− −
 (7) 

 

Em que: 

e = Espessura mínima 

P = Pressão interna de projeto.  

D = Diâmetro externo; d = diâmetro interno.  

S = Tensão admissível do material na temperatura de projeto.  

E = Coeficiente de eficiência de solda, válido para o caso dos tubos com 

costura; para os tubos sem Costura, E 1,0. São os seguintes os valores desse 

coeficiente de acordo com a norma ASME B 31:  

 

• Tubos com costura por solda de topo, totalmente radiografada: E = 1,0  

• Tubos com costura por solda de topo, radiografia parcial: E = 0,90  
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• Idem, sem radiografia, solda pelos dois lados: E = 0,85  

 Idem, idem, solda por um só lado: E = 0,80  

 

Y = Coeficiente de redução de acordo com o material e a temperatura do 

tubo. Para tubos de aço-carbono e de outros aços ferríticos, em temperaturas até 

485⁰C(900F), tem-se Y = 0,4, e para tubos de ferro fundido Y = O. Os valores desse 

coeficiente estão também tabelados na norma ASME B 31.  

C = soma das margens para corrosão, erosão, e abertura de roscas e de 

chanfros. A margem ou sobre espessura para corrosão (Corrosion Allowance) é um 

fator de acréscimo a ser adotado no cálculo da espessura, tomando como base o 

consumo da parede ao longo da vida útil do vaso, pela ação da corrosão: 

 

• Meios pouco corrosivos: 1,5 mm; 

• Meios medianamente corrosivos (normais): 3,0 mm; 

• Meios muito corrosivos: 4,0 a 6,0 mm 

 

3.10.7 Cascos cilíndricos para pressão interna  

 

O código distingue entre os cascos cilíndricos de pequena e de grande 

espessura (parágrafo UG-27), denominando de "grande espessura" os cascos para 

os quais se tenha: e > 1/2 R ou P > 0,385 SE. Cascos cilíndricos de pequena 

espessura - Para esses cascos, a espessura mínima necessária deve ser calculada 

pela seguinte Equação 08 (parágrafo UG-27):  

 

 
0,6
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SE P
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−
 (8) 

 

Em que: 

e = espessura mínima para pressão interna  

R = raio interno do cilindro pressão interna de projeto; acrescentar o efeito 

da coluna hidrostática do líquido contido, quando for o caso  

S = tensão admissível básica do material  

E = coeficiente de eficiência de solda 
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Essa equação é diretamente derivada da expressão teórica da tensão 

máxima circunferencial de membrana em um cilindro. Nessa equação tem-se: e, R, 

P = significados como acima; S = tensão admissível básica do material, em função 

da temperatura de projeto do vaso. Essas tensões são obtidas nas seguintes tabelas 

de no Anexo C. 

Segundo Telles(b), (1996), quando o cálculo de espessura paras os casos 

de vaso de pressão tiverem espessuras baixas, devido à baixa pressão de trabalho, 

deve-utilizar das seguintes espessuras mínimas estruturais para tubos de aço-

carbono e aços de baixa liga:  

 

• Diâmetros nominais até 1.1/2” inclusive: série 80.  

• Diâmetros nominais de 2" a 12", inclusive: série 40.  

• Diâmetros nominais de 14" ou maiores: 9 mm (3/8"). 

 

3.10.8 Pressão máxima de trabalho admissível (PMTA) 

 

Segundo a norma ASME, Seção VIII, Divisão 1, a espessura mínima ou a 

pressão máxima de trabalho admissível de cascos cilíndricos deve ser a maior 

espessura ou a menor pressão, conforme determinadas na Equação 09. 

 

 
2

0, 2

SEe
PTMA

R e
=

+
 (9) 

 

Em que: 

e = Espessura real 

PTMA = Pressão máxima de trabalho admissível, referente à tensão primária 

de membrana;  

R = Raio interno do cilindro (caso a geometria seja cilíndrica). 

S = Tensão admissível do material 

E = Eficiência de junta. 
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3.10.9 Aberturas em vasos de pressão 

 

Todos os vasos de pressão possuem várias aberturas (openings) para 

diversas finalidades, sem as quais os vasos seriam completamente inúteis. 

As aberturas tanto podem ser realizadas no casco como nos tampos do 

vaso. A grande maioria das aberturas têm seção transversal circular e eixo 

perpendicular à parede do vaso, porém em algumas ocasiões podemos ter aberturas 

com o eixo inclinado em relação à parede do equipamento. 

Qualquer abertura causa sempre enfraquecimento local na parede do vaso, 

daí surge a necessidade de reforços, este enfraquecimento é maior para as 

aberturas não perpendiculares à parede do vaso, por isso essas aberturas devem 

ser evitadas sempre que possível. Também devem ser evitadas aberturas na região 

de maior curvatura nos tampos elípticos ou toriesféricos. O código ASME, Seção 

VIII, Divisão 1, fornece um procedimento correto para cálculos e especificações de 

projeto referente a aberturas em vasos de pressão (TELLES(b), 1996). 

 

3.10.10 Bocais 

 

Os bocais são de extrema importância para o funcionamento de um vaso de 

pressão, pois são a partir deles que o equipamento consegue desempenhar suas 

funções e atuar de maneira segura.  

Geralmente o sistema de construção de bocais de grande diâmetro 

(diâmetro nominal de 2” ou maior) difere do sistema utilizado para os bocais 

pequenos (diâmetros até 1 ½” polegada) como pode ser analisado na Figura 27 

(TELLES(b), 1996). 
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FIGURA 27 - ALGUNS TIPOS DE BOCAIS EM VASOS DE PRESSÃO. 

 

FONTE: TELLES(b), 1996. 

 

A luva (ou meia luva) forjada (coupling) Figura 27 letras (e) e (f), soldada 

diretamente à parede do vaso, é o sistema empregado na maioria dos bocais até o 

diâmetro nominal de 1 H, tanto para tubulações como para instrumentos. A luva 

pode ser para solda de encaixe (presa à tubulação por uma solda de ângulo) ou 

rosqueada. Exige-se normalmente, em qualquer dos casos, que as luvas sejam no 

mínimo de classe de pressão 6000. É recomendável evitar o uso de luvas para 

serviços muito sujeitos à corrosão em frestas (crevice corrosion) e em serviços 

específicos (Hidrogênio) (TELLES(b), 1996). 

 

3.10.11 Ligações rosqueadas 

 

As ligações rosqueadas são um dos mais antigos meios de ligação usados 

para tubos. Em tubos de pequeno diâmetro essas ligações são de baixo custo e de 
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fácil execução. O diâmetro nominal máximo de uso corrente é de 2", embora haja 

fabricação de tubos com extremidades rosqueadas e de peças de ligação até 4", ou 

maiores ainda. Para a ligação das varas de tubo entre si empregam-se dois tipos de 

peças, as luvas e as uniões Figura 28, todas com rosca interna para acoplar com a 

rosca externa da extremidade dos tubos (TELLES(b), 1996). 

 

FIGURA 28 - LIGAÇÕES ROSQUEADAS DE TUBOS 

 

FONTE: TELLES(b),, 1996. 

 

As Uniões com assento cônico de Bronze, permitem uma ótima vedação 

através da perfeita localização de uma zona esférica com um assento extralargo de 

cone, devido sua geometria de construção. O assento para estas uniões garante 

uma perfeita acomodação das áreas de contato, como também uma ótima 

durabilidade, pois as uniões podem ser instaladas e reinstaladas, vezes após vezes, 

com absoluta segurança contra vazamentos. A rigidez do conjunto, após montado, é 

praticamente inquebrável, com ótima resistência para cada componente da união 

que resiste aos esforços das tubulações, vibrações e abusos na aplicação de 

ferramentas, e garante ótimo desempenho a passagem livre, sem bolsões e sem 

ressaltos, permite um fluxo uniforme, evitando deposições prejudiciais (TELLES(b), 

1996). A Figura 29, mais a Tabela 09, mostram uma união com assento cônico de 

bronze e algumas especificações técnicas. 
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FIGURA 29 - DIMENSIONAMENTO CONEXÃO ROSCADA 

 

FONTE: TUPY FUNDIÇÕES LTDA, 2018. 

 

TABELA 9 - DIMENSIONAIS CONEXÃO ROSCADA TUPY 

Diâmetro nominal Dimensões em mm 
Peso 
em g 

Polegada mm A C (Min) D F G H J L N 
 

1/2" 15mm 27.7 3.73 17.8 3.68 3.68 14 1.5 49 58.4 340 

FONTE: TUPY FUNDIÇÕES LTDA, 2018. 

 

A rosca BSP (British Standard Pipe) trata-se de um terminal desenvolvido 

conforme norma inglesa, possuindo rosca paralela ou pode ser cônica (geralmente 

paralela parte interna e cônica parte externa) Figura 30. Sua vedação é feita através 

de assento plano ou abaulado. A principal norma para roscas BSP em tubos 

adotada aqui no Brasil é a ABNT NBR NM ISO 7-1 que especifica os requisitos para 

forma do filete, dimensões, tolerâncias e designação da junta roscada de tubo, de 

tamanho de 1/16” até 6” inclusive, para juntas sob pressão para uniões roscadas. 

Estas roscas são cônicas, paralelas internas ou cônicas externas e são adequadas 

para rosqueamento em tubos, válvulas, conexões ou outros equipamentos tubulares 

interconectados por juntas roscadas NBR NM-ISO7-1 de (02/2000). 
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FIGURA 30 - ROSCA BSP PARA TUBOS NORMA ABNT NBR NM ISO 7-1 

 

FONTE: TUPY FUNDIÇÕES LTDA, 2018. 

 

3.10.12 Ligações soldadas 

 

Em tubulações industriais, a maior parte das ligações é soldada, com solda 

por fusão (welding), com adição de eletrodo, de dois tipos principais:  

 

• Solda de topo (butt-welding);  

• Solda de encaixe (socket-welding). 
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Essas ligações possuem vantagens pertinentes ao projeto como: resistência 

mecânica boa (quase sempre equivalente à do tubo inteiro), estanqueidade perfeita 

e permanente, boa aparência, facilidades na aplicação de isolamento térmico e de 

pintura, nenhuma necessidade de manutenção. 

Os tubos e demais acessórios para uso com solda de topo devem ter as 

extremidades com chanfros para solda, de acordo com os padrões da norma 

ASME.B. 16.25 ou de outras normas (TELLES, 1996), Figura 31. 

 

FIGURA 31 - CHANFROS PARA SOLDA DE TOPO DE TUBOS 

 

FONTE: TELLES, 1996. 

 

3.10.13 Processo de soldagem vaso de pressão 

 

Para soldagem de tubulação de processos de vapor (caldeira) e 

equipamentos dentro de Refinarias Petroquímicas, etc., as normas de projeto 

principais são:  

 

✓ ASME B31.1(a) - Tubulação de vapor; 

✓ ASME B31.3 - Tubulação de Processos; 

✓ ASME VII DIV 1 - Vasos de Pressão; 

✓ ASME VII DIV 2 - Esferas. 
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Todas estas Normas determinam a Norma ASME IX, procedimentos de 

soldagem e soldadores.  

E obrigatório que todas as soldas de emenda de chapas no casco e nos 

tampos dos vasos de pressão sejam de topo, com penetração total, e de tipos 

facilmente radiografáveis. Esses requisitos das soldas na parede de pressão são 

uma exigência geral conforme o parágrafo UW-3S, do código ASME, Seção VIII, 

Divisão l. Sempre que possível, essas soldas devem ser feitas pelos dois lados; em 

vasos de pequeno diâmetro (500mm, ou menos), onde não é possível a soldagem 

pelo lado interno, pode ser feita apenas a solda externa. O código ASME, Seção 

VIII, Divisão 2 (parágrafo AD-415), exige a soldagem por ambos os lados em todas 

as soldas de topo em aços de alta resistência, (TELLES(b), 1996). 

Na Figura 32, podem ser analisados alguns tipos de solda e especificação 

citados de acordo com as normas ASME, sendo o utilizado no projeto o tipo (a). 

 

FIGURA 32 - SOLDAS EM BOCAIS DE PEQUENO DIÂMETRO. 

 

FONTE: TELLES(b), 1996. 

 

Com o desenvolvimento tecnológico no setor de soldagem mais soluções 

são apresentadas, e assim, cooperando para que em uma mesma atividade existam 

outros processos. Ao invés de um processo excluir o outro, todos continuam sendo 

utilizados, direcionando a melhor aplicabilidade de cada operação, e dependendo 

das necessidades ou dificuldades específicas. 
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Hoje, há três processos largamente utilizados na indústria e serviços: 

Eletrodo Revestido, MIG/MAG (MIG – Metal Inert Gas ou Metal Inerte ao Gás e MAG 

– Metal Active Gas ou Metal Ativo em Gás) e TIG-GTAW Tungsten Inert Gas- 

(Tungstênio Inerte ao Gás-Solda de arco de tungstênio blindado) 

Porém para definir qual processo você deve utilizar, é importante conhecer 

quais as características de cada um, para encontrar vantagens e desvantagens 

entre eles (ESAB2, 2018). 

 

3.10.14 Solda com eletrodo revestido 

 

É o mais antigo dos três processos. O eletrodo e a peça de trabalho são 

condutores elétricos. Ao se conectarem, a condução da corrente elétrica passa por 

eles, afastando o eletrodo da peça. Forma-se um arco elétrico condutor de corrente, 

que superaquece o eletrodo e a peça de trabalho, causando a fusão dos metais do 

eletrodo e da peça na região de transferência desta energia. A alma do eletrodo, 

metálica e, portanto, condutora de eletricidade, está revestida por uma resina que, 

ao ser aquecida, queima e expulsa o oxigênio no momento da fusão. Assim, quando 

a alma do eletrodo se funde, o revestimento de desprende e libera gases que 

protegem a poça de solda do contato com a atmosfera (SANTOS, 2015). 

A resina após resfriada fica em estado sólido novamente, dando a origem à 

escória, que fica sobre o local soldado. Para um bom acabamento, ela deve ser 

removida ao fim de cada passo. Sem a remoção da escória, fica prejudicada o 

acabamento visual da solda e dificulta a produtividade. A remoção requer trabalhos 

manuais pós-solda. 

O eletrodo tem um tamanho específico e com isso não oferece adição 

contínua de material, o que reduz ainda mais a produtividade desse processo. 

Apesar disso, é um processo muito utilizado, pois possui menor custo de 

aplicação em pequena escala e a aquisição do equipamento também é mais barata 

que em outros processos, tornando-o ainda hoje o mais popular e flexível. 

Aplicações recomendadas (Eletrodo): 

 

• Reforma e confecção de grades, portões e estruturas metálicas 

                                                           
2 ESAB - Elektriska Svetsnings Aktie Bolaget, é uma empresa multinacional, criada em 1904 por 
Oscar Kjellberg na cidade de Göteborg na Suécia.Voltada diretamente a área de soldagem industrial. 
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• Recuperação de eixos, enchimentos (caminhões, tratores, máquinas 

pesadas) 

• Recuperação em peças de ferro-fundido e outros metais. 

• Soldas de eletrodos especiais com ligas duras para revestimentos. 

• Soldagem portátil, em qualquer lugar. 

• Ideal para Manutenção em geral. 

 

3.10.15 Solda com MIG/MAG 

 

Ainda segundo Santos (2015), no processo MIG/MAG, o eletrodo é 

substituído pelo arame de soldagem. Como adição de material, este arame é 

impulsionado pelo alimentador que o conduz através da tocha até a peça de 

trabalho. Neste caso quando o arame passa pelo bico de contato da tocha, ele 

recebe a corrente elétrica e, em contato com a peça de trabalho ocorre a abertura do 

arco elétrico. O ambiente da poça de fusão é mantido protegido pelos gases 

específicos para este processo: CO2, Argônio ou Mistura, dependendo da aplicação. 

Diferentemente do eletrodo revestido, que manualmente você faz a 

aproximação mantendo o eletrodo que é consumido na mesma proporção a 

distância da peça, neste processo você deve manter uma distância constante entre 

a peça de trabalho e a ponta do arame de solda. Você regula a velocidade do arame 

nos controles do equipamento – velocidade de arame e amperagem – 

proporcionalmente até encontrar a regulagem adequada que tenha boa penetração, 

bom acabamento, baixo nível de respingos e ruído uniforme (barulho do processo de 

soldagem). Este é um processo de alto rendimento e produtividade, com muita 

facilidade operacional (SANTOS, 2015). 

 

Aplicações recomendadas (MIG/MAG): 

 

• Fabricação de estruturas metálicas em geral, (escadas, grades, portões, 

bases de maquinas, bancadas, tesouras, treliças, peças técnicas, e outros); 

• Segmentos de Serralherias, Caldeirarias, mecânicas, soldagens, indústrias 

metais mecânicas; 

• Reforma e confecção de tanques em aço inox ou aço carbono; 
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• Preenchimento em eixos de caminhões, ônibus, empilhadeiras, e outros; 

• Manutenção de tratores e implementos rodoviários e agrícolas; 

• Processos industriais de soldagem em geral. 

 

3.10.16 Solda TIG (GTAW) 

 

Dos três, o processo de solda TIG é o que exige maior habilidade do 

profissional. Este processo utiliza de um eletrodo de tungstênio como ponto de 

transferência do arco através da condutividade entre o eletrodo e a peça de trabalho. 

Diferentemente dos outros processos, este eletrodo é apenas um condutor e não é 

consumido ou incorporado ao material soldado.  

A função do eletrodo é de conduzir a corrente elétrica para aquecer o local a 

ser soldado, formar a poça de fusão, fundindo a peça com a outra parte ou com o 

material adicionado, que pode ser uma vareta do mesmo material. A Figura 33 

ilustra perfeitamente o processo de soldagem por TIG (ESAB,2018). 

 

FIGURA 33 - PROCESSO DE SOLDAGEM TIG. 

 

FONTE: ESAB, 2018. 

 

O processo TIG, utiliza gás inerte na proteção da solda. A solda TIG pode 

ser trabalhada em duas formas de correntes. Isso se refere ao modelo de máquina e 

aplicabilidade de soldagem em diferentes materiais: 
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1 - AC (corrente alternada), utilizada para solda de materiais não ferrosos, 

principalmente alumínio; 

2 - DC (corrente contínua), aplicada para soldar aço carbono, aço inoxidável 

e outros materiais ferrosos. 

A Figura 34 ilustra bem como é formado o arco elétrico durante a soldagem 

por TIG. A produtividade da solda TIG é menor do que a dos outros processos, mas 

a qualidade da solda e a variedade de aplicação são muito maiores. Por ser mais 

confiável, é um processo utilizado em peças que precisam de uma solda de 

altíssima qualidade de acabamento e resistência, em tanques que exigem solda sem 

falhas, mordeduras, ranhuras em que esses pontos podem reter contaminantes 

como bactérias, em caso de tanques alimentícios ou farmacêuticos (SANTOS, 

2015). 

A solda TIG é um diferencial em aplicações em rodas de liga leve, sua 

penetração e acabamento são insubstituíveis. 

 

FIGURA 34 - ARCO ELÉTRICO COM ARGÔNIO COMO GÁS DE IONIZAÇÃO. 

 

FONTE: SENAI, 2004. 

 

Aplicações recomendadas (TIG): 

 

• Solda em cárter de alumínio; 

• Recuperação em cabeçotes; 

• Soldas em corrimãos de aço inox; 

• Soldas em rodas de liga leve; 

• Recuperação de matrizes de corte ou injeção; 
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• Soldas em diversos materiais cirúrgicos; 

• Treliça de alumínio; 

• Soldas em tanques de aço inox e de alta pressão; 

• Soldas em equipamentos industriais; 

• Soldas em equipamentos para indústria alimentícia, farmacêutica e 

química; 

• Solda em tubulações de alta pressão; 

• Solda em tubos de ar condicionado de alumínio. 

 

Vantagens do processo TIG: 

 

• Melhor acabamento entre os processos; 

• Ótima qualidade das propriedades mecânicas de soldagem; 

• Estanqueidade; 

• Não necessita de metal de adição em determinadas espessuras material 

base; 

• Soldável em qualquer posição; 

• Permite controlar o aporte de calor na peça a ser soldada. 

 

De posse destas informações referentes ao processo de soldagem, e 

analisando uma a uma, pode-se determinar que o melhor processo a ser utilizado 

para soldagem de tubulações industriais e vasos de pressão que atuam com altas 

pressões de trabalho o mais indicado é a solda TIG (ESAB, 2018). 

 

3.10.17 Preparação para soldagem 

 

Para os vasos de pressão, a norma geralmente seguida é a Seção IX do 

código ASME (Welding Quatifications), que estabelece rotinas detalhadas que 

devem ser seguidas em todos esses testes. 

As soldas podem apresentar diversos defeitos Internos e externos, que 

deverão ser investigados por vários processos de exame. Não somente os defeitos 

internos podem ser graves, o aspecto externo da solda, quando apresenta reforço 

excessivo, mordeduras, ou falta de penetração na raiz, também pode comprometer 
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seriamente a sua qualidade e a sua resistência mecânica. Como exemplo, a Figura 

35, tirada do livro Theory and Design of Mode Pressure Vessels, de J. F_ Harvey, 

mostra as eficiências relativas de soldas de topo em V simples, com reforço 

removido e penetração total na raiz, com reforço excessivo, e sem penetração total 

na raiz, evidenciando a consequência desses defeitos (TELLES(b), 1996). 

 

FIGURA 35 - EFICIÊNCIA DE SOLDA TOPO EM V. 

 

FONTE: TELLES, 1996. 

 

3.11 AUTOMAÇÃO 

 

Com a evolução da produção paralelamente com o desenvolvimento das 

fases industriais começa-se a surgir à automação. E é a partir dos anos 1900 que 

surge a terceira fase industrial, marcada pelas empresas multinacionais e 

transnacionais alavancadas pela evolução da automação. Nos anos 1950, pós 

Segunda Guerra Mundial que o aumento e a evolução da automação se destacam 

notavelmente. Desde então a indústria eletrônica vem apresentando imensurável 

desenvolvimento, um dos grandes exemplos é a robótica, que por sua está sendo 

incorporada aos processos produtivos fazendo com que a indústria dependa cada 

vez menos da mão-de-obra (SELEME; SELEME, 2008). 

Os sistemas automáticos surgiram no início do século XX, sendo que já 

existiam os semiautomáticos. Tais dispositivos foram desenvolvidos para suprir a 

necessidade global de aumentar a produção. A partir daí, já no século XXI, inúmeras 

descobertas tecnológicas desenvolveram o sistema produtivo, proporcionando às 

empresas maior capacidade de produção, velocidade produtiva, assertividade e 

segurança (SELEME;  SELEME, 2008). 
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Portanto pode-se afirmar que automação deve se autocontrolar por meio de 

ferramentas e por instruções específicas para execução da atividade especificada. 

Alguns fatores são positivos para a viabilização da automação, sendo os 

mais evidentes o aumento da capacidade produtiva, alto custo da mão-de-obra, 

melhoria da qualidade do produto, redução do tempo de manufatura e um dos 

fatores mais importantes a segurança no trabalho (SELEME; SELEME, 2008). 

 

3.12 MEDIDORES DE NÍVEL DE LÍQUIDO 

 

Existem diversos sensores que podem ser utilizados para medição de níveis 

em líquidos, todos com suas caractéristicas mecânicas elétricas diferenciadas mais 

com mesmo objetivo em comum, o que define a utilização de um ou outro tipo de 

sensoriamento em um projeto é o nível de complexidade de programação e o custo 

de material e operacional. Na Figura 36 mostra a utilização de diversos tipos de 

sensor no controle de nível de um reservatório. 

 

FIGURA 36 - MEDIDORES DE NÍVEL DE LÍQUIDO 

 

FONTE: ANTECH, 2018. 

 

Medidores de nível de líquido funcionam medindo diretamente a altura do 

líquido em uma linha de referência, seja a pressão hidrostática ou o deslocamento 
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produzido em um flutuador pelo líquido contido no próprio tanque de processo ou 

aproveitando bem as características elétricas do líquido. 

Os instrumentos de medição direta são divididos em: 

 

• Medidor de sonda 

• Medidor de fita e prumo  

• Medidor de nível de vidro 

• Medidor flutuante 

 

Os dispositivos que medem o nível aproveitando a pressão hidrostática são 

divididos em: 

 

• Medidor manométrico  

• Medidor de membrana  

• Medidor de tipo borbulhante 

• Medidor de pressão diferencial de diafragma  

 

Os instrumentos que usam características elétricas do líquido são 

classificados como: 

 

• Medidor condutor  

• Medidor capacitivo  

• Medidor ultrassônico  

• Medidor de radiação  

• Medidor de laser 

 

O medidor de nível condutivo ou resistivo, consiste em um ou vários 

eletrodos ligados em um relé elétrico ou micricontrolador eletrônico que é excitado 

quando o líquido molha esses eletrodos. O líquido deve ser suficientemente 

condutor para excitar o circuito eletrônico, e desta maneira o aparelho pode 

discriminar a separação entre o líquido e seu vapor, como ocorre, no nível de água 

de uma caldeira de vapor. A tensão de alimentação é alternada para evitar 

fenômenos de oxidação nas sondas devido ao fenômeno de eletrólise. Quando o 
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líquido molha os eletrodos, o circuito fecha eletrônicamente e uma corrente segura 

corre o circuito (ANTECH, 2018). 

 

3.13 MICROCONTROLADORES 

 

Um microcontrolador é, basicamente, um computador em um único Chip. 

Esse chip contém uma unidade lógica e aritmética, conhecido também como 

processador, composto por: memória, periféricos de entrada e de saída, 

temporizadores, dispositivos de comunicação serial, dentre outros. Dependendo dos 

fabricantes e os trabalhos que os mesmos realizam (PENIDO; TRINDADE, 2013).  

O surgimento dos microcontroladores se sucedeu com o desenvolvimento 

natural dos circuitos digitais, bem como pelo aumento da complexidade dos 

sistemas. Culminando na justificativa para a substituição das portas digitais por 

bancos de processadores e softwares, sendo que o custo para tal substituição é 

menor, menos complexo e compacto (PENIDO; TRINDADE, 2013). 

 

3.13.1 Microcontrolador Arduino e Orange PI. 

 

O Arduino3 é uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em 

hardware e software, tendo como modo de operação intuitivo e relativamente 

simples. Essa plataforma é capaz de ler entradas, através de sensores/indicadores, 

e transformá-las em saídas, fazendo com que se executem comandos já 

especificados. Tal operação só acontece devido à linguagem de programação e o 

software. A diferença entre Arduino e Orange PI é que o microcontrolador Orange PI 

permite criar uma plataforma gráfica dos resultados. 

Estas plataformas são baseadas em microcontroladores, que são unidades 

de processamento com diversos periféricos internos ao mesmo circuito integrado, 

que possibilitam que esse dispositivo possa interagir com o ambiente e ter controle 

sobre atuadores no mesmo, por possuir internamente, além de uma unidade central 

de processamento, periféricos como memórias (tanto de dados quanto de 

                                                           
3 Arduíno é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre e de placa única, projetada 
com um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída embutido, uma linguagem de 
programação padrão, a qual tem origem em Wiring, e é essencialmente C/C++. O objetivo do projeto 
é criar ferramentas que são acessíveis, com baixo custo, flexíveis e fáceis de se usar por novatos e 
profissionais. Principalmente para aqueles que não teriam alcance aos controladores mais 
sofisticados e de ferramentas mais complicadas. 
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programa), comunicação serial, conversores analógico-digitais, dispositivos PWM 

(Pulse-width modulation ou modulação por largura de pulso), comparadores, entre 

outros. Diferentemente de um microprocessador, um microcontrolador dispõe de 

praticamente tudo que precisa para operar sozinho, bastando interligar as interfaces 

com o meio e programá-lo com as funções desejadas (STEVAN; SILVA, 2015). 

Além disso, são plataformas que permitem o desenvolvimento de hardware 

livre, o que permite que diversos fornecedores atendam a suas características 

padronizadas e desenvolvam placas periféricas chamadas de Shields. A utilização 

dessas placas periféricas permite que sejam eliminados problemas de conexões 

inerentes a maus contatos ou erros de conexão. Isso certamente acelera o 

desenvolvimento de qualquer projeto, reduzindo o tempo inicial, normalmente gasto 

com acerto de hardware, e concentra o desenvolvimento na aplicação em si 

(STEVAN; SILVA, 2015). 

 

3.14 SISTEMAS DE CONTROLE 

 

A teoria de controle teve seu começo no final do século XVII início do século 

XVIII, mas foi a revolução industrial que acarretou no ápice da evolução das técnicas 

de controle. A Engenharia de Controle é fundamentada na teoria da realimentação e 

na análise de sistemas lineares (OGATA, 2000). 

Sistemas nada mais são do que a interligação de componentes que atuam, 

conforme especificações, para coletar resultados desejados, de maneira que cada 

componente ou dispositivo individualmente não efetuaria tal coleta de resultados. Os 

dispositivos podem ser mecânicos, elétricos, eletromecânicos, ópticos ou até mesmo 

seres humanos. Os sistemas mantêm uma ou mais grandezas físicas conforme 

condições pré-estabelecidas na entrada do sistema. Tais grandezas são 

apresentadas de inúmeras formas, sendo as mais comuns a temperatura, pressão, 

vazão, nível de líquidos ou sólidos, velocidade, frequência, posição linear ou 

angular, tensão e corrente (SELEME; SELEME, 2008). 

 

3.14.1 Tipos de Sistemas 

 

Quanto à estrutura, um sistema de controle pode ser de Malha Aberta ou 

Malha Fechada. Na estrutura de Malha Aberta, a entrada define o comportamento e 
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reação do controlador e este responde agindo no sistema, sem verificar se o nível da 

grandeza física corresponde de fato à entrada, não há sensor para observar algum 

eventual desvio para corrigi-lo (PINTO, 2005). 

Os sistemas de Malha Fechada verificam a ocorrência de desvios, pois 

contém um sensor, que monitora a saída, fornecendo um sinal que retorna à 

entrada, formando uma malha de realimentação, que combina os sinais de entrada e 

saída e fornece um sinal de erro, que orienta o controlador (PINTO, 2005). 

 

3.14.2 Sistema em Malha Aberta 

 

A entrada é o nível desejado da grandeza controlada, por comando ou 

programação. O controlador avalia este sinal e envia um sinal elétrico ou mecânico, 

conforme o sistema, ao atuador, que é o elemento que atua no ambiente de modo a 

alterar a grandeza. O diagrama de blocos do sistema de malha aberta está disposto 

na Figura 37 (OGATA, 2000). 

 

 

FIGURA 37 - DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA DE MALHA ABERTA. 

 

FONTE: OGATA, 2000 (Adaptado, 2018). 

 

3.14.3 Sistema em Malha Fechada 

 

Além das funções que compõem o sistema de controle de malha aberta, há 

um sensor, que reage à grandeza física enviando um sinal ao bloco somador, que 

subtrai este sinal ao de entrada, fornecendo um sinal de erro ao controlador. Este 

sinal é a entrada do controlador, que o avalia e tenta corrigir o desvio captado pelo 

sensor, através de um novo comando ao atuador. O diagrama de blocos do sistema 

de malha fechada está disposto na Figura 38. 
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FIGURA 38 - DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA DE MALHA FECHADA 

 

FONTE: OGATA, 2000 (Adaptado, 2018). 

 

O diagrama lógico e o fluxograma de operação do sistema de controle de 

nível projetado em malha aberta, estão dispostos no Apêndice J. 
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4 FMEA DESIGN 

 

Segundo Gonçalves (2010), o Modo de falha e análise de efeitos (Failure 

Mode and Effetcs Analysis) FMEA, surgiu na Indústria Militar Americana em 1949. 

Em meados de 1963, a NASA (National Aeronautics and Space Administration - 

Administração Nacional Aeronáutica e Espacial) de uma forma sistemática, 

desenvolveu um método para identificar potenciais falhas em sistemas, processos 

ou serviços, identificar seus efeitos, consequentemente suas causas, e assim definir 

ações para diminuir ou eliminar o risco associado diretamente a estas falhas. 

Stamatis (2003), definem o FMEA como uma técnica de engenharia utilizada 

para definir, identificar e eliminar falhas conhecidas ou potenciais, de sistemas, 

projetos, processos e/ou serviços, antes que estas atinjam o cliente. 

Esse método foi chamado de Análise de Modos e Efeitos de Falha, FMEA 

(GONÇALVES, 2010). Mesmo tendo surgido em 1962, só depois de 1977 é que 

passou a ser utilizado de forma mais abrangente, quando a Ford Motors Company 

começou a usá-lo na fabricação de automóveis (GONÇALVES, 2010). 

A Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), na norma NBR 5462 

(1994), adota a sigla originária do inglês FMEA e a traduz como sendo Análise dos 

Modos de Falha e seus Efeitos. Observa-se que a norma utiliza o termo pane para 

expressar falha. Ainda segundo a norma, o FMEA é um método qualitativo de 

análise de confiabilidade que envolve o estudo dos modos de falhas que podem 

existir para cada item, e a determinação dos efeitos de cada modo de falha sobre os 

outros itens e sobre a função específica do conjunto. (ABNT NBR 5462, 1994). 

Segundo Gonçalves (2010), a FMEA é considerada uma técnica de análise, 

desenvolvida em componentes principalmente, com o objetivo de “radiografar” cada 

componente distinto de um sistema, com a função de destacar todas as 

possibilidades pelas quais o componente possa vir a falhar, assim da mesma forma 

avaliar quais os efeitos que estas falhas podem repercutir-se sobre os demais 

componentes e até mesmo sobre o sistema como um todo (GOLÇALVES, 2010). 

FMEA permite que principais problemas e possíveis defeitos de um 

componente ou sistema sejam analisados e identificados antes que os mesmos 

chegam ao seu destino, ou seja, ao cliente final (GONÇALVES, 2010). 

Gonçalves (2010, p. 17) fala sobre a finalidade de FMEA: 
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A finalidade com a utilização da FMEA é a redução no Custo da Falha, 
gerando assim maiores dividendos que o Custo de Prevenção e Avaliação. 
Uma empresa que investe no Custo de Prevenção irá ter ou não um retorno 
considerável do investimento. Este retorno dependerá claramente da 
eficácia na implementação das ferramentas e dos métodos de prevenção. 

 

Esta abordagem sistemática confronta e formaliza a disciplina mental que 

um engenheiro passa em qualquer processo de planejamento de manufatura (FORD 

MOTOR COMPANY, 1997). 

Esse é o objetivo básico do FMEA e, portanto, pode‐se dizer que se está́, 

com sua utilização, buscando diminuir as chances de o produto ou processo falhar 

durante sua operação ou uso, ou seja, busca‐se aumentar a confiabilidade do 

produto, que é a probabilidade de o produto desempenhar sua função especificada, 

durante certo intervalo de tempo e sob determinadas condições de uso. Uma forma 

prática, e mais rápida, de se medir a confiabilidade de um produto é pelo 

complementar da probabilidade de funcionar, particularmente por meio da sua taxa 

de falhas.  

A utilização do FMEA passou a ser difundida e atualmente é utilizado nos 

mais variados ramos e atividades, passando por empresas de componentes, 

automobilísticas, metal-mecânica, farmacêuticas e até mesmo em hospitais 

(BERGER et al., 2012). O FMEA, se feito previamente, permite eliminar as possíveis 

causas das possíveis falhas. Desta maneira será reduzido o defeito do produto, 

sistema ou processo, melhorando assim a Confiabilidade. 

 

4.1 PONTOS IMPORTANTES DO FMEA 

 

✓ Identificar os Modos (Tipos) de falhas possíveis; 

✓ Descrever os efeitos, as causas de cada Modo de falha, e os controles 

existentes; 

✓ Calcular o risco para cada falha, levando-se em consideração a frequência 

de Ocorrência, o grau de Severidade e probabilidade de detecção; 

✓ Recomendar Ações Corretivas para as causas de falhas apontadas; 

✓ Reavaliar o índice de Risco. 
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Critérios de aplicação: 

 

✓ Introdução de novos produtos/processo; 

✓ Alteração significativa no projeto e processo; 

✓ Transferência de linha de produção ou reforma de área; 

✓ Existência de problemas de desvio qualidade no processo. 

 

4.2 BENEFÍCIOS DA FMEA 

 

✓ Redução de falhas no desenvolvimento, na produção e utilização do 

produto; 

✓ Prevenção ao invés de detecção. Reforço na implantação das BPF - Boas 

práticas de fabricação; 

✓ Reduzir tempo e custo no desenvolvimento de produtos; 

✓ Fonte de dados para critérios de manutenção preventiva; 

✓ Reduzir número de “recall” e desvios da qualidade; 

✓ Integração entre os departamentos envolvidos; 

✓ Documentação do “know how” que a empresa tem do produto e sua 

fabricação. 

 

Polacinski (2012) complementa a importância do FMEA citando alguns dos 

principais benefícios:  

 

✓ Evitar “não conformidade”; 

✓ Propiciar ações preventivas; 

✓ Documento obrigatório para o Processo de Aprovação de Peças de 

Produção - PPAP 

✓ Propiciar a avaliação de riscos; 

✓ Garantir vantagem competitiva com produtos mais confiáveis, 

“especialmente no ramo automotivo”, onde se exige equipamentos de alta 

performance operacional; 
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4.3 TIPOS DE FMEA 

 

O FMEA deve ser utilizado em todas as etapas de projeto e construção de 

um determinado produto ou sistema (projeto, produção, experimentação, 

equipamentos e utilização). 

 

✓ S-FMEA de sistema; 

✓ D-FMEA de projeto ou Design; 

✓ P-FMEA de processo; 

✓ L-FMEA de logística; 

✓ S-FMEA de segurança; 

✓ M-FMEA de manutenção. 

 

4.4 CONCEITOS E TERMINOLOGIAS 

 

✓ Problema: É “Um desvio entre uma situação ideal (resultado esperado) e 

uma situação real (resultado obtido)”; 

✓ Padrão: Uma meta ou objetivo que se quer atingir, desempenho esperado 

de um produto e serviço. Padrão é uma medida de referência; 

✓ Desvio: Uma inclinação, um afastamento ou uma mudança de direção da 

situação ideal, ou seja, do Padrão; 

✓ Desvio Padrão: Índice de dispersão de grande valor no estudo de uma 

distribuição de frequência; 

✓ Causa: Aquilo que determina um acontecimento: Princípios, motivo, 

origem, razão.... É responsável pela ocorrência da Falha; 

✓ Efeito: Resultado de uma ação. Resultado ou produto de falha; 

✓ Modo: Maneira, forma, método de ocorrência; 

✓ Defeito: Desvio inaceitável da especificação de um atributo ou medida da 

qualidade; 

✓ Falha: Defeito relacionado com a confiabilidade da performance; 

✓ Falta de capacidade funcional de uma unidade em realizar sua função 

quando requerida. Comprimido com teor fora do especificado; 

✓ Análise: Decomposição de um todo em suas partes constituintes; Exame 

de cada parte de um todo. 
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4.5 FMEA DESIGN 

 

O FMEA Design, visa considerar as falhas que poderão ocorrer com o 

produto dentro das especificações do projeto. O objetivo desta análise é evitar falhas 

no produto ou no processo decorrentes do projeto. É comumente denominada 

também de FMEA de projeto ou produto. As fases de aplicação de um FMEA 

segundo Silva; Fonseca e Brito (2006), encontram-se esquematizadas na forma de 

um fluxograma representado no Anexo G.  

As instruções para aplicações do FMEA-Design e o sistema de avaliação 

utilizado, utilizado no presente trabalho encontra-se no Anexo G. 

Visando o objetivo de projeto considerando o escopo definido em fases 

anteriores, o FMEA-Design do protótipo de Controlador de nível par caldeiras 

flamotubulares e toda a sistemática de seu funcionamento e fabricação encontra-se 

no Apêndice D. 

Com a aplicação do D-FMEA, junto com todo o sistema de qualidade que 

envolve sua aplicação, os requisitos de cliente identificados no QFD, e a solução 

proposta, pode-se definir pontos importantes para o desenvolvimento do projeto de 

uma maneira robusta, confiável e segura para o cliente. 

As definições principais a serem consideradas estão destacadas em cor 

vermelha na Tabela do Apêndice D, que contempla o Número de Prioridade de 

Risco (RPN) e Severidade (S), como no exemplo da Tabela 10. 

 

TABELA 10 - D-FMEA EXEMPLO DE PREENCHIMENTO 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Mitigação da falha (4) (5) (9)
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Ação Recomendada Responsável Prazo Observações

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Definir parâmetros de solda 7 9 10 630 Parametrezação da solda de acordo com Norma. V, A, Tipo de eletrodo, etc... Eric C.

Teste hidrostático 7 7 10 490 Teste Hidrostatico (1,25xPMTA) conforme NR-13 Matheus N.

Líquido penetrante 7 7 10 490 Ensaio com líquido penetrante fluorescente e luz ultravioleta Matheus N.

Definir Paralelismo 3 9 6 162 Fabricação Conforme Cota geométrica XXX Folha 000X componente talll Júlio C.

Ação / Resultados
Avaliação da situação atual
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Cada resultado encontrado na tabela com a em vermelho gerou uma ação 

que pode estar atrelada diretamente no designer do produto, construção, 

funcionamento, como também nos testes e ensaios de qualidade de fabricação. 

Todas estas ações estão concluídas e podem ser analisadas no capítulo de 

testes e cálculos, também nos desenhos do produto e nos Anexos citados nas 

revisões bibliográficas e nas planilhas de FMEA (Apêndice D).  
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5 PROJETO DO CONTROLADOR DE NÍVEL 

 

Para o projeto do protótipo da garrafa de nível em que será testado o 

controlador de nível devem ser definidos, alguns dados de entrada e cálculos são 

necessários, como a pressão de trabalho da caldeira, vazão mássica de entrada de 

água e saída de vapor, volume da caldeira, resistência do material utilizado, entre 

outros. Após a aquisição de dados, é necessário determinar os ensaios mecânicos, 

o projeto técnico (desenhos) e o levantamento de custos de materiais. 

 

5.1 CÁLCULOS MECÂNICOS DO VASO DE PRESSÃO 

 

O projeto de um vaso de pressão inclui não somente o seu 

dimensionamento físico para resistir à pressão e demais cargas atuantes, como 

também a seleção técnica e econômica dos materiais adequados, dos processos de 

fabricação, detalhes e peças internas e outros. 

Para o dimensionamento de um vaso de pressão (neste caso o escopo do 

trabalho é a garrafa de nível), segundo as normas ASME 31B citadas anteriormente 

nas revisões bibliográficas será necessário que seja determinada uma espessura 

mínima de parede do vaso que seja suficiente para que o vaso suporte as condições 

de trabalho impostas, temperatura de projeto, pressão admissível (PMTA), pressões 

máximas internas e externas de operação., tipo de material, entre outras 

particularidades exigidas por norma. Para auxílio na concepção deste projeto 

mecânico será utilizado softwares CAD para modelamento SolidWorks4, CATIA5 V5, 

e para simulação. 

 

5.1.1 Material de construção 

 

A escolha do Aço Carbono de qualidade estrutural Tubos - NBR 5590 

(ASTM A-53) /A106 A/ API 5L B. como material de projeto se deu justamente devido 

                                                           
4 O SolidWorks é um software de CAD 3D (Computer-Aided Design) desenvolvido inicialmente pela 
SolidWorks Corporation que funciona no sistema operativo Windows. A empresa iniciou a sua 
atividade nos EUA em 1993 e o primeiro produto surgiu em novembro de 1995. Em 1997 foi adquirida 
pela multinacional francesa Dassault Systems S.A 
5 CATIA (um acrónimo de aplicação interativa tridimensional computer-aided ) é uma multiplataforma 
suíte de software para design assistido por computador (CAD), fabricação assistida por computador 
(CAM), computador- Engenharia Auxiliada (CAE), PLM e 3D, desenvolvido pela empresa francesa 
Dassault Systems . 
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ao grande emprego deste material em vasos de pressão como já citado nas revisões 

de projeto. A utilização das tabelas em Anexo A e B, e alguns critérios de seleção 

garantiram a melhor escolha: 

 

➢ Boa conformabilidade; 

➢ Boa soldabilidade; 

➢ Fácil obtenção; 

➢ Custo do material; 

➢ Fluido de trabalho; 

➢ Condições de serviço; 

➢ Nível de tensões no material; 

➢ Natureza dos esforços mecânicos; 

➢ Segurança. 

 

O material utilizado para construção do protótipo foi todo adquirido nas 

seguintes empresas: 

 

 Barranco, Ferro e Aço 

BR 116 - KM 107 - Nº 18845, Linha Verde, Pinheirinho, Curitiba - PR 

(41) 3224-3844 

vendas@barranco.com.br 

 Tubos para casco do vaso de pressão e tubulação para ligações da 

caldeira no vaso de pressão. 

 

 Bermo Válvulas e Equipamentos Industriais 

Rua Anne Frank, 1013 - Hauer, Curitiba - PR 

bermo@bermo.com.br 

(47) 2123-4444 

 Válvulas, conexões, sensores e insumos mecânicos/hidráulicos. 

 

 TecnoVapor 

Endereço: R. João Bettega, 1959 - Fazendinha, Curitiba - PR, 81070-001 

(41) 3245-0833 

tecnovapor@tecnovapor.com.br 
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 Válvulas, conexões, sensores e insumos mecânicos/hidráulicos. 

 

 Multipeças Tec Comercio On-line de Equipamentos Eletrônicos 

Rua 24 de Maio, 317 - Loja 1 - Centro, Curitiba - PR, 80230-080, Brasil 

(41) 3322-9571 

multipecastec.com.br 

 Placas eletrônicas, Relés, fios, insumos elétricos. 

 

5.1.2 Vida útil do projeto  

 

De acordo com a NORMA PETROBRÁS N-253(a), tem-se que a garrafa de 

nível tenha uma utilização de até 20 anos, seguindo todas as normas de construção 

descritas na ASTM, como também respeitando a maneira de utilização, com pressão 

de projeto, temperatura e fluido de condução nos tubos e cascos. 

 

5.1.3 Definição e dados de operação 

 

O sistema irá operar para controlar nível de uma caldeira Flamotubular de 

pequeno porte com os seguintes parâmetros de início: 

 

Vazão mássica de entrada de água Equação 03, onde foi utilizado a 

velocidade média de escoamento da bomba, a área interna de escoamento e massa 

específica da água: 

 

2

3

. .

1000 .1 .0,00019606

0,19606

m V A

kg m
m m

m s

kg
m

s

=

=

=

 

 

Vazão mássica de saída de vapor Equação 03, onde foi utilizado a 

velocidade média estimada de saída de vapor, a área interna de escoamento e 

massa específica de vapor:  
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2

3

. .

1,2 .2,5 .0,0001906

0,0005718

m V A

kg m
m m

m s

kg
m

s

=

=

=

  

 

Pressão interna determinada com o Benchmarking de bomba. 

 

0,8Pi MPa=  (Manométrica) 

 

Temperatura de operação conforme tabela de vapor saturado. 

 

120ºT C  

 

Diâmetro externo foi determinado devido a espessura calculada de projeto e 

para poder suportar toda a parte de sensoriamento e controle que foi embarcado, foi 

necessário optar por um diâmetro de 5” Sch (schedule)  ou série 40 aço ABNT 5590 

– sem costura, e seu diâmetro externo pode ser analisado na Tabela 11. 

 

141,3De mm=  

 

Diâmetro interno conforme definição de projeto. A espessura de um tubo Shc 

40 de 5” é de 6,6 mm, sendo assim seu diâmetro interno é conforme a Tabela 11.  

 

128,2Di mm=  

 

A margem ou sobre espessura para corrosão “C” (Corrosion Allowance) é 

um fator de acréscimo a ser adotado no cálculo da espessura, tomando como base 

o consumo da parede ao longo da vida útil do vaso, pela ação da corrosão: 

 

• Meios pouco corrosivos: 1,5 mm; 
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• Meios medianamente corrosivos (normais): 3,0 mm; 

• Meios muito corrosivos: 4,0 a 6,0 mm. 

 

Para o projeto a sobre espessura C foi adotado: 

 

3C mm=  

 

Tensão admissível e composição química do material aço ASTM A53 ABNT 

5590 conforme tabela Anexo C. 

 

( )120º
80,6

T C
S MPa

=
  

 

Eficiência da solda conforme Anexo D, baseando-se no tipo de solda 

adotado para o projeto “solda de topo feita por ambos os lados, ou por procedimento 

equivalente. de forma a obter penetração e fusão totais. (excluem-se as soldas com 

mata-junta permanente) – norma ASME”. 

 

0,85E =  

 

5.1.4 Cálculo de cascos cilíndricos para pressão interna espessura mínima. 

 

De acordo com as tabelas em Anexo C e D, o coeficiente de solda C = 3 

mm, tem-se então: 

 

0,16.70,65
3

80,6.0,85 0,6.0,16
e = +

−
 

 

3,165e mm=   

 

Porém conforme normas, a espessura mínima de projeto do tubo comercial 

escolhido será conforme cálculo Tabela 11:  
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TABELA 11 - CÁLCULO DE TUBO COMERCIAL CASCO. 

 

FONTE: o próprio autor, 2018. 

 

Espessura de casco = 6,6 mm, Tubulação Sch 40 de 5”de diâmetro. 

 

FIGURA 39 - CASCO DA GARRAFA DE NÍVEL 

 

FONTE: FONTE: o próprio autor, 2018. 
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5.1.5 Cálculo de espessura mínima para tampos elípticos. 

 

De acordo com as tabelas em Anexo C e D, o coeficiente de solda C = 3 

mm, tem-se então: 

 

0,16.70,65
3

101.0,85 0,1.0,16
e = +

−
 

 

3,13e mm=   

 

Para este caso será utilizada a mesma espessura do tubo já selecionado 

que atenderá as expectativas de projeto, tanto em segurança como em 

padronização e custo de material = 6,6 mm. 

 

FIGURA 40 - TAMPO ELÍPTICO INFERIOR E SUPERIOR. 

 

FONTE: o próprio autor, 2018. 

 

5.1.6 Cálculo da pressão máxima de trabalho admissível casco e tampo. 

 

Segundo a Equação 09, para PTMA tem-se para o casco e o tampo: 

 

2.101.0,85.6,6

70,65 0, 2.6,6
PTMA =

+  

Inferior Superior 
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15,7PTMA MPa=  

 

Ou seja, para o protótipo de projeto todos os cálculos confirmam que as 

espessuras mínimas de projeto, conforme a norma ASME, suportaram as tensões 

hidrostáticas e o material utilizado para a fabricação, tem as características 

necessárias para suportar as tensões de ruptura e tensões máximas permitidas de 

projeto, conforme análise de ensaio de tração efetuado, que pode ser confirmado 

nos Apêndices G e H. 

 

5.2 DESENHO TÉCNICO 

 

Conforme as normas: 

 

• N-59 REV.E 08/2010 - Símbolos Gráficos para Desenhos de Tubulação 

(Petrobras); 

• NBR 10126(a) NOV 1987 - Cotagem em desenho técnico (ABNT); 

• NBR 10068 OUT 1987 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões (ABNT). 

 

Foram elaborados os desenhos 2D; 3D e do vaso de pressão. 

 

5.2.1 Modelamento do Vaso de Pressão – 3D  

 

Toda modelamento 3D do projeto mecânico da garrafa de nível foi 

desenvolvido através do auxilio do software CAD SolidWorks, e os resultados 

referente a este processo podem ser visualizados e analizados no Apêndice A. 

 

5.2.2 Simulação Gráficas do Equipamento 

 

Toda simulação do projeto mecânico da garrafa de nível foi desenvolvido 

através do auxilio do software CAD SolidWorks. 

Pelo estudo de simulações gráficas apresentados, pode-se constatar que o 

projeto de vaso de pressão com as medidas, tolerâncias e de acordo com as normas 

técnicas utilizadas, foi aprovado, pois ficou dentro do especificado quanto a tensões 
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admissíveis máximas para validação de projeto, justificado pelos testes hidrostáticos 

efetuados no equipamento pós usinagem, soldagem e montagem do mesmo. Os 

parâmetros de malha e variáveis utilizadas assim como todos os resultados 

referente a este processo podem ser visualizados e analizados no Apêndice B. 

 

5.2.3 Projeto Técnico (Desenhos Conforme Norma ABNT) 

 

Todo o projeto mecânico do vaso da garrafa de nível foi desenvolvido 

através do auxilio do software CAD SolidWorks, e os desenhos referente a este 

processo podem ser visualizados e analizados no Apêndice C. 

 

5.2.4 Diagrama P&ID 

 

O diagrama P&ID que apresenta o fluxo de processos com os sensores, 

atuadores, válvulas e tubulações utilizadas no projeto podem ser analisadas no 

Apêndice I. 

 

5.3 FABRICAÇÃO 

 

A fabricação dos componentes seguiu coma as recomendações de normas 

técnicas citadas nas revisões bibliográficas, utilizando-se de máquinas e materiais 

disponíveis ou no Núcleo de Engenharia Mecânica da UTP. 

 

5.3.1 Preparação da matéria prima 

 

Como o projeto visa economia na construção, será utilizado sempre que 

possível itens comerciais e normalizados, viabilizando e otimizando a construção, 

respeitando sempre as normas empregadas neste escopo de projeto como também 

as possibilidades econômicas. 
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FIGURA 41 - ELETRODOS DE NÍVEL + ACESSÓRIOS UTILIZADAS. 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

As figuras 42 e 43 mostram mais alguns insumos comprados e utilizados 

para a construção do protótipo. 

 

FIGURA 42 - ALGUMAS  VÁLVULAS E TUBOS 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 
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FIGURA 43 - TUBO DO CASCO VASO DE PRESSÃO 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Relés Shild utilizadas para acionamento das válvulas solenoides Figura 44. 

 

FIGURA 44 - RELÉ SHILD  UTILIZADA PROJETO 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

5.3.2 Furações e roscas 

 

Todas as furações e roscas foram feitas no núcleo da UTP, utilizando-se de 

torno para prender as tubulações a fazer as roscas com o equipamento tarraxa 

como na Figura 45. 
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FIGURA 45 - TARRAXA E A FABRICAÇÃO DAS ROSCAS NO TORNO 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

A fresa foi utilizada para as furações da tubulação, e podem ser visualizadas 

na Figura 46. 

 

FIGURA 46 - FURAÇÕES E ROSCAS PRONTAS 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

5.3.3 Soldagem de vasos de pressão 

 

A soldagem dos componentes junto ao vaso de pressão, se deu conforme as 

Figuras 47, 48, utilizando-se de solda TIG, devido as suas características 

construtivas, e qualidade de aplicação a vasos de pressão, utilizando como 

parametrização da máquina de solda o Anexo E. 
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FIGURA 47 - PONTEAMENTO DAS LUVAS NO VASO DE PRESSÃO 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

FIGURA 48 - NIVELAMENTO 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Pode ser analisado nas imagens que para fazer as soldagens foram 

necessários meios de fixação, das tubulação para garantir o ângulo de soldagem 

dos componentes como também para facilitar ao soldador o manuseio do 

equipamento sem tirar da posição a tubulação. A solda utilizada foi a TIG como 

citado nas revisões, ela tem uma melhor aderência e qualidade de aplicação, que foi 

comprovada através de Testes Hidrostáticos e de Liquido Penetrante, após a 

soldagem do equipamento. Toda soldagem foi desenvolvida segunda as normas 
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citadas nas revisões do trabalho, assim como toda a geometria dos chanfros 

necessária para uma boa solda. 

 

5.3.4 Montagem 

 

A montagem dos componentes e ligações da garrafa de nível a caldeira, se 

deu com auxílio do diagrama que consta em Apêndice I, utilizando como parâmetro 

de construção também o Anexo F. 

As imagens da construção podem ser analisadas neste capítulo como 

também as práticas de montagem utilizadas e o padrão, de acordo com as normas 

de construção e montagem já citadas nas revisões bibliográficas. 

 

FIGURA 49 - PRÉ-MONTAGEM DAS TUBULAÇÃO 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

A pré-montagem dos tubos foi importante para definição dos tamanhos de 

niples necessários e a quantidade de válvulas e outras conexões, como tee, curvas 

e uniões necessárias para uma boa montagem, e também pensando em uma 

possível manutenção do sistema, que se utilizando de uniões facilita a 

desmontagem do sistema específico sem alterar o outro, como pode ser visualizado 

na Figura 50 saída de vapor e 51 com as setas brancas e círculos vermelhos. 
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FIGURA 50 - MONTAGEM SAÍDA DE VAPOR 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

A montagem de entrada de água, pode ser analisada na Figura 52 indicado 

pela seta verde, onde foi montado várias válvulas de controle e outros componentes 

inerentes ao processo do fluxo de água a passar pela tubulação. 

 

FIGURA 51 - SISTEMA DE SAÍDA DE ÁGUA 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Pode ser analisado também na Figura 51 algumas peças e válvulas que 

foram utilizadas indicadas com seta amarela. 

A Figura 52 mostra a pré-montagem da saída de dreno (seta verde), a 

válvula de segurança instalada (seta amarela) e fornalha onde terá um queimador 

com gás GLP (seta branca). 
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FIGURA 52 - MONTAGEM SISTEMA DRENO 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Na Figura 53 mostra a ligação da garrafa de nível com a caldeira utilizando-

se de uniões para uma melhor desmontagem pensando em manutenção do sistema, 

e também as tubulações internas da caldeira onde passaram os gases quentes para 

aquecer a água da caldeira e assim gerar vapor (seta verde), a disposição dos 

sensores de nível junto a garrafa estão indicados pela  seta amarela. Lembrando 

que todo este esquema de montagem foi sempre baseado no Diagrama disponível 

no Apêndice I. 
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FIGURA 53 - MONTAGEM GARRAFA DE NÍVEL E CALDEIRA 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Caldeira 
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FIGURA 54 - MONTAGEM FINAL 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

5.4 TESTES 

 

Os testes e ensaios destrutivos e não destrutivos (END), utilizados no 

decorrer deste capítulo, servem não só para orientação quanto as possíveis falhas 

do equipamento como também para garantir a qualidade de fabricação, escolha de 

material e acima de tudo garantir a integridade física do equipamento que 

consequentemente garante a segurança na operação do sistema como um todo, 

validando o projeto realizado, segundo as normas regulamentadoras e técnicas 

exigidas. 

 

5.4.1 Ensaio de tração 

 

Esse tipo de ensaio utiliza corpos de prova preparados segundo as normas 

técnicas nacionais e internacionais. A norma técnica Brasileira utilizada para 

materiais metálicos à temperatura ambiente é a NBR ISO 6892 -1 de 04/2013, da 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e a Internacional aplicada é a 

ASTM 370. 

O procedimento foi efetuado conforme norma, a seguir apresenta-se os 

resultados encontrados nos testes realizados no material de construção do vaso de 

pressão. 

Para a preparação dos corpos de prova, fui utilizado uma fresadora de 

bancada da marca Suprassonic, com os corpos de prova alocados em um gabarito 

para o fresamento dentro das medidas estabelecidas por norma, avanços de corte e 

velocidades de rotação respeitaram os parâmetros estabelecidos para o tipo de 

material a ser usinado. 

Foram retiradas três amostras como 300 mm de comprimento, 21,40 mm de 

largura na menor seção e 3 mm de espessura, como podem ser visualizadas na 

Figura 55. 

 

FIGURA 55 - CORPOS DE PROVA ENSAIO DE TRAÇÃO AÇO ABNT 5590. 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Após a preparação dos corpos de prova, foi regulado a máquina de ensaio 

de tração EMIC DL100, conforme necessidade, a posição do corpo de prova e a 

inserção do Extensômetro e posição do mesmo podem ser analisadas na Figura 56. 

Logo após foi inserido os dados de operação no programa, e iniciado os testes. 
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FIGURA 56 - CORPO DE PROVA AÇO ABNT 5590. 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

As Figuras 57 podem exemplificar os testes até o rompimento do corpo de 

prova. 

 

FIGURA 57 - CORPOS DE PROVA APÓS TESTE DE TRAÇÃO. 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 
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Os resultados obtidos para os testes estão inseridos e podem ser analisados 

no Apêndice H. 

Foi criado um modelo de relatório para especificação de matéria prima, onde 

pode ser comparado os resultados obtidos neste teste com os fornecidos 

comercialmente, Apêndice G. 

No relatório pode ser analisado os limites de resistência, de escoamento, 

ruptura do material ABNT 5590 utilizado no projeto. Os resultados comprovam junto 

com Apêndice H, que o material empregado ao projeto está de acordo com as 

especificações de fornecimento, validando assim o aço ABNT 5590, no projeto. 

Os testes de tração de solda foram validados através do Teste Hidrostático, 

uma vez que o teste simula a operação real da caldeira, trabalhando com a pressão 

acima do normal de trabalho. 

 

5.4.2 Ensaio não-destrutivo das soldas – END – Líquido Penetrante 

 

Para avaliação de possibilidade de descontinuidades (trincas) nas regiões de 

cordões de solda da garrafa de nível, um dos ensaios a serem utilizados é o de 

líquido penetrante, conforme as Normas:  

 

• NBR NM 334 de 08/2012(a);  

• NBR 16450 de 02/2016;  

• NBR 15691 de 03/2009: 

• NR-13. 

 

O princípio básico do ensaio de líquidos penetrantes consiste na aplicação 

de líquidos de propriedades e características específicas em locais de interesse do 

equipamento a ser analisado durante o ensaio. Os líquidos, através do princípio de 

capilaridade, infiltram-se nas “trincas”, tornando mais fácil a visualização a olho nu. 

O ensaio de líquidos penetrantes deve seguir rigorosamente uma sequência 

de procedimentos de maneira que o resultado obtido seja satisfatório. É importante 

ressaltar também, que o ensaio de líquido penetrante possui algumas limitações, 

sendo elas: 

 

• Detecta apenas descontinuidades na superfície da peça. 
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• Superfície da peça não deve conter porosidades, visto que a remoção 

incompleta do penetrante pode mascarar os resultados. 

• A aplicação do líquido penetrante deve ocorrer em uma faixa específica de 

temperatura, usualmente entre 10 °C e 52 °C. 

 

Insumos: 

 

Limpador e removedor à base de solvente inflamável SPOTCHECK®SKC-S, 

marca Magnaflux. Utilizado para limpeza da superfície e remoção do excesso de 

líquido penetrante. 

Líquido penetrante lavável à água, marca METAL-CHEK, VP 30, tipo 2, 

método A. Possui a função de, através do princípio da capilaridade, preencher as 

trincas superficiais com o objetivo de permitir a visualização a olho nu. 

 

Procedimento: 

 

Com as peças selecionadas, deve-se realizar uma limpeza profunda com 

escovas de aço e panos, e líquido removedor SPOTCHECK®SKC-S, afim de que 

sujeiras não interfiram na aplicação do líquido penetrante (Removedor de 

impurezas), como pode ser analisado na Figura 58. 

 

FIGURA 58 - APLICAÇÃO DO LÍQUIDO PARA LIMPEZA 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 
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Após aplicar o spray METAL-CHEK, VP 30, de forma uniforme, que atinja 

toda a área a ser analisada (Revelador). Deixando reagir o líquido com a peça por 

um tempo de 15 minutos, como pode ser analisado na Figura 59. 

 

FIGURA 59 - APLICAÇÃO DO LÍQUIDO PENETRANTE. 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Após aplicar o spray ZYGLO® ZP-9F, de forma uniforme, que atinja toda a 

área a ser analisada. Retirar o excesso, como pode ser analisado na Figura 60. 

 

FIGURA 60 - APLICAÇÃO DE LÍQUIDO REVELADOR 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 
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Resultados: 

 

Foi criado um modelo de relatório de inspeção para este teste, onde 

encontra-se de um amaneira reduzida os resultados dos testes aqui realizados, 

Apêndice E. 

 

5.4.3 Teste de hidrostático 

 

De acordo com Souza (1982), é possível listar algumas vantagens e 

desvantagens em relação a aplicação do teste hidrostático em vasos de pressão. 

 

Vantagens: 

 

• Verificar estanqueidade; 

• Verificar a integridade e a capacidade de resistir às condições normais de 

operação no momento da realização do teste; 

• Alivio das tensões residuais após soldagem. 

 

Desvantagens: 

 

• Possibilidade de crescimento critico de descontinuidade e colapso do 

equipamento;  

• Possibilidade de crescimento subcrítico de descontinuidades aumentando 

o risco de segurança do equipamento, sem que seja percebido; 

• Informa apenas se há vazamento ou não. 

 

Segundo Telles(b), (1996), os testes realizados em caráter periódico não 

possuem funções estruturais, já que todas as deformações e rearranjos das tensões 

que poderiam ser sofridas peso equipamento, foram imputadas no TH de fábrica, 

salvo situações em que a pressão aplicada de periódico seja superior a pressão 

aplicada no teste de fábrica, o que não é indicado. 

Na execução do teste de pressão é conveniente que o vaso fique em 

posição horizontal, para diminuir o diferencial de pressão. Para o teste, todas as 

aberturas do vaso são mantidas fechadas com flanges cegos ou peças equivalentes. 
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A elevação da pressão deve ser lenta, mantendo-se depois pelo menos por 30 

minutos no seu valor máximo. Durante o teste devem ser cuidadosamente 

examinadas todas as soldas do vaso e todos os outros pontos onde possa haver 

vazamento, bem como deve ser observada a possível ocorrência de deformações 

anormais devido à pressão. O código ASME, Seção VIII, Divisão 2, recomenda 

também que sejam examinadas as regiões do vaso altamente tensionadas, tais 

como seções toroidais de concordâncias ou de tampos toriesféricos, transições de 

espessura, regiões em volta de bocais (TELLES(b), 1996). 

A água para o teste deve ser doce, limpa e neutra, pois o emprego de água 

salgada, salobra ou poluída pode causar graves problemas de corrosão, mesmo 

para materiais resistentes, devido à impossibilidade de se drenar e secar 

completamente o vaso. 

 

O Teste: 

 

Este ensaio foi realizado no Núcleo de Engenharia Mecânica da 

Universidade Tuiuti do Paraná, para o teste foi utilizado equipamentos aferidos e 

técnicas de ensaio já citadas exaustivamente nas revisões bibliográficas deste 

trabalho. Vale salientar que, os cuidados para a execução deste ensaio, são 

bastante complexos e devem ser realizados por profissionais capacitados, visando 

não expor ninguém a riscos nem mesmo imputando danos ao sistema em teste. Os 

testes foram feitos de acordo com a Norma Regulamentadora NR-13. 

Para a execução do teste hidrostático é necessário que o sistema esteja fora 

de operação, ou seja, é necessário um planejamento adequado para parada do 

equipamento, e não prejudicar a produção. 

O procedimento para execução deste teste, exige que seja selado os pontos 

de entrada e saída de fluido do vaso de pressão a ser testado, não antes de encher 

o vaso de pressão com líquido, no caso em específico água, para o procedimento 

correto do teste, e garantir a integridade do equipamento, como pode ser analisado 

nas Figuras 61 e 62. 
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FIGURA 61 - ENCHIMENTO DO VASO DE PRESSÃO COM ÁGUA 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

FIGURA 62 - PROCEDIMENTO SELAMENTO DO VASO DE PRESSÃO 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 
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Logo após estas etapas concluídas, segue com o teste ligando o 

equipamento de aferição ao vaso de pressão através de mangueiras apropriadas 

para ambas pressões de trabalho, e regulando o equipamento manualmente até 

atingir a pressão de 1,5 x PTMA, conforme norma NR-13, deixando e equipamento 

em teste por mais de 10 horas, conforme sugere a norma, para garantir a eficiência 

do material de construção como também do processo de fabricação (Roscas e 

soldas), na Figura 63 pode ser visualizado o equipamento pressurizado. 

 

FIGURA 63 - EQUIPAMENTO EM TESTE 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Se for encontrada algum vazamento ou possível rompimento da carcaça 

durante o teste, deve-se soldar ou vedar novamente o vazamento e, é importante 

que se faça novo teste hidrostático para que as tensões provenientes deste 

processo sejam minimizadas. Na Figura 64 pode ser analisada que o critério de 

aplicação da pressão mínima para teste foi atingido e permaneceu estável. 
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FIGURA 64 - PRESSÃO DE TRABALHO 1,5 X PTMA ATINGIDO. 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Com base nos conhecimentos adquiridos através dos estudos e pesquisas 

referentes ao teste, como também a comprovação efetiva do teste realizado, conclui-

se que o teste hidrostático, além de confirmar a estanqueidade, atesta a capacidade 

do equipamento submetido ao teste em resistir as condições normais de operação.  

Ainda assim, observou-se que o TH se trata de um importante teste, tanto 

para assegurar a garantia e vida útil do equipamento após fabricação, que promove 

o rearranjo das tensões da estrutura deixando o equipamento menos suscetível a 

elevados níveis de tensão, quanto para prevenir falhas durante a operação, 

minimizando transtornos gerais e custos mais elevados de manutenção. 

 

Resultados: 

 

Foi criado um modelo de relatório de inspeção para este teste, onde 

encontra-se de uma maneira reduzida os resultados dos testes aqui realizados, 

Apêndice F. 
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5.5 CUSTOS FINAIS 

 

Para a construção da Garrafa de Nível e do sistema de controle conforme 

escopo de projeto, foram utilizados os seguintes componentes, e seus devidos 

custos conforme Tabela 12: 

 

TABELA 12 - CUSTOS DE PROJETO 

Orçamento Projeto Garrafa de Nível 
Descrição Material Unidade Medida Quant. Valor Unitário Valor Total 

Custo de projetista/Engenharia horas 7  R$            60,00   R$                     420,00  

Custo de teste qualidade horas 4  R$          300,00   R$                 1.200,00  

Custo de 
programador/Engenharia 

Horas 10 
 R$            60,00   R$                     600,00  

Custo de operação/Construção Horas 10  R$            30,00   R$                     300,00  

Custo de soldador TIG Horas 7  R$            60,00   R$                     420,00  

Eletrodo de nível água caldeira UN 1  R$          136,25   R$                     136,25  

Chapa Aço ABNT 5590 UN 1  R$            10,00   R$                       10,00  

Chapa de aço Carbono 1020 kg 7  R$              5,57   R$                       38,99  

Chapa de ferro FF N16 SAE 1006 kg 7,4  R$              8,87   R$                       65,64  

Argamassa Cinza UN 1  R$            12,09   R$                       12,09  

Tubo 12" Sch 40 kg 8,4  R$              7,70   R$                       64,68  

Tubo 10" Sch 40 kg 1,33  R$            10,33   R$                       13,74  

Tijolo refratário UN 4  R$              8,50   R$                       34,00  

Válvulas e acessórios  UN 1  R$          344,25   R$                     344,25  

Combustível/Logística UN 1  R$          200,00   R$                     200,00  

Tudo 5" Sch 40 kg 6,68  R$              7,60   R$                       50,77  

Tubo 1/2"Shc 40 kg 4,53  R$              6,80   R$                       30,80  

União de Assento cônico de 
bronze 1/2" BSP 

UN 3 
 R$            29,69   R$                       89,07  

Capa 5" Shc 40  UN 2  R$            22,15   R$                       44,30  

Niples duplo 1/2" BSP UN 2  R$              2,37   R$                         4,74  

Luva 1/2" BSP  UN 2  R$              2,89   R$                         5,78  

Luva 1/2" Shc 40 - aço UN 5  R$              2,35   R$                       11,75  

Visor de Fluxo 1/2" BSP Bronze UN 1  R$            85,50   R$                       85,50  

Luva 1/2" Shc 40 - aço UN 10  R$              2,35   R$                       23,50  

Niples Duplo 1/2" BSP UN 10  R$              2,37   R$                       23,70  

Termo Retrátil 9,0 mm Mts 1  R$              2,70   R$                         2,70  

Termo Retrátil 6,0 mm Mts 1  R$              2,20   R$                         2,20  

Cabo Flat 10 vias Mts 1  R$              4,20   R$                         4,20  

Módulo Relé 5V 8 canais UN 1  R$            49,90   R$                       49,90  
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Cartão de Memória C1 16GB UN 1  R$            37,90   R$                       37,90  

Cabo Flexível 1,5 mm Mts 10  R$              1,17   R$                       11,72  

Fita Isolante 19 mm Mts 10  R$              0,23   R$                         2,30  

Cola Silicone p/ Temperatura UN 1  R$              4,90   R$                         4,90  

Fita Veda Rosca Grafitada UN 3  R$              5,10   R$                       15,30  

Cotovelo 1/2" BSP UN 10  R$              2,65   R$                       26,45  

Bujão 1/2" BSP UN 5  R$              2,90   R$                       14,50  

Módulo Relé 5V 8 canais UN 1  R$            49,90   R$                       49,90  

Resistor 1K UN 10  R$              0,09   R$                         0,90  

Válvulas e acessórios  UN 1  R$          344,25   R$                     344,25  

Válvula de retenção horizontal 
1/2" BSP  

UN 1 
 R$            48,64   R$                       48,64  

Válvula globo bronze 1/2" BSP  UN 1  R$            63,53   R$                       63,53  

Filtro Y 1/2" bronze BSP UN 1  R$            58,56   R$                       58,56  

Tee 1/2" BSP UN 4  R$              4,54   R$                       18,14  

Niples duplo 1/2" BSP UN 15  R$              2,37   R$                       35,55  

Cotovelo 1/2" BSP UN 5  R$              3,19   R$                       15,95  

Luva 1/2" Shc 40 - aço UN 5  R$              2,35   R$                       11,75  

Luva BSP 1/2" BSP UN 2  R$              2,88   R$                         5,76  

Curva fêmea 1/2" BSP UN 2  R$              8,97   R$                       17,93  

Válvula de esfera tripartida 1/2" 
BSP  

UN 2 
 R$            39,27   R$                       78,54  

Válvula de esfera monobloco 
1/2" BSP  

UN 1 
 R$            15,33   R$                       15,33  

União Ass. Bronze 1/2" UN 1  R$            31,10   R$                       31,10  

Cotovelo BSP 1/2' UN 5  R$              3,40   R$                       17,00  

Tee 1/2"BSP UN 4  R$              4,90   R$                       19,60  

Luva 1/2"BSP UN 2  R$              3,15   R$                         6,30  

Niples duplo 1/2" BSP UN 8  R$              2,50   R$                       20,00  

Bucha 1"x 1/2" UN 1  R$              5,00   R$                         5,00  

Bucha 2. 1/2" x 1" UN 1  R$            22,00   R$                       22,00  

Válvula gaveta 1/2"BSP UN 1  R$            38,00   R$                       38,00  

Fita veda rosca UN 1  R$              7,00   R$                         7,00  

Eletrodo de nível água caldeira UN 4  R$          115,00   R$                     460,00  

União Ass. Bronze 1/2" UN 7  R$            29,50   R$                     206,50  

Tintas UN 1  R$          120,00   R$                     120,00  

Fita crepe UN 1  R$            25,84   R$                       25,84  

Fogareiro + abraçadeiras e 
conexões 

UN 1 
 R$          114,05   R$                     114,05  

Chaminé UN 1  R$          140,00   R$                     140,00  

Arame cozido UN 1  R$              9,04   R$                         9,04  

Materiais elétricos UN 1  R$            18,00   R$                       18,00  

Luva BSP 1/2" UN 5  R$              2,35   R$                       11,75  
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Niples duplo 1/2" BSP UN 5  R$              2,49   R$                       12,45  

Acendedor  UN 2  R$              4,49   R$                         8,98  

Gás GLP UN 1  R$            70,00   R$                       70,00  

Válvula agulha bronze 1/2"BSP UN 2  R$            41,20   R$                       82,40  

Plug Sextavado latão 1/2"NTP UN 1  R$              1,00   R$                         1,00  

Quadro elétrico sobreposto UN 1  R$            55,08   R$                       55,08  

Fita fixa forte UN 1  R$            17,99   R$                       17,99  

Conector de Polietileno UN 1  R$            17,82   R$                       17,82  

Plug Macho 10A UN 2  R$              4,16   R$                         8,32  

Plug Fêmea 20A UN 1  R$              5,25   R$                         5,25  

Conector de Polietileno UN 1  R$            18,83   R$                       18,83  

Abraçadeira de Nylon UN 1  R$            14,44   R$                       14,44  

Regulador de gás UN 1  R$            30,88   R$                       30,88  

Niple Duplo 1/2"BSP UN 5  R$              2,41   R$                       12,05  

Luva BSP 1/2" UN 5  R$              2,95   R$                       14,75  

Cotovelo 45⁰ 1/2" BSP UN 3  R$              4,75   R$                       14,25  

Sensor de temperatura analógico UN 2  R$          230,56   R$                     461,12  

Válvula de segurança UN 2  R$          786,53   R$                 1.573,06  

Manômetro Padrão UN 2  R$          295,85   R$                     591,70  

Cabo 5 vias Mts 10  R$            11,26   R$                     112,60  

Solenoide 3 vias BSP 1/2" UN 2  R$          425,00   R$                     850,00  

Solenoide 2 vias BSP 1/2" UN 1  R$          310,00   R$                     310,00  

Acendedor UN 2  R$              4,00   R$                         8,00  

Tanque de água UN 1  R$          250,00   R$                     250,00  

Bomba de água Diafragma UN 1  R$          426,30   R$                     426,30  

TOTAL DE CUSTO DE PROJETO  R$   11.404,80  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 OBJETIVOS PROPOSTOS E RESULTADOS OBTIDOS 

 

O projeto mecânico e de controle foram embasados na pesquisa teórica e 

concluídos conforme esperado, respeitando as normas que também envolvem 

fabricação, inspeção, qualidade e segurança. A pesquisa também levou a um 

conhecimento aprofundado da mecânica de vasos de pressão e de automação de 

controle. 

Em relação ao objetivo geral, este foi atingido através do projeto de um vaso 

de pressão operando na pressão 0,8 kgf/cm2 e volume menor que 50 litros, com um 

sistema de controle de nível conforme a solução proposta, ou seja, com o controle 

através de Arduino e Python. O sistema funcionou conforme esperado, nos níveis 

normais de operação, que seriam o nível de água variando entre os níveis dos 

sensores L2 e L3. 

A utilização de normas técnicas como a ASME B31, norma Petrobrás (N-253 

e N-268) e Norma Regulamentadora (NR-13) foram fundamentais como teoria para 

detalhes de construção e operação do protótipo. Além disto, as normas foram de 

importância para a realização dos testes envolvendo a estrutura do projeto 

mecânico, sendo testes de tração e teste de liquido penetrante (LP) para a 

verificação de integridade das soldas e o teste hidrostático (TH) para avaliação de 

possíveis vazamentos e validação do material aço ASTM A53 ABNT 5590 utilizado, 

trabalhando em uma pressão superior do que a normal de projeto. 

 Os detalhes de um vaso de pressão como a tubulação de entrada e 

válvulas, tubulação interna, responsável pela troca de calor, garrafa de nível, 

responsável pelo sensoriamento, e tubulação de saída de vapor e suas válvulas, 

foram compreendidos através da pesquisa teórica e aplicados no projeto para 

validação do sistema de controle de nível. Toda a parte de construção mecânica, 

como também a automação foi projetada sempre verificando a Análise dos Modos 

de Falha e seus Efeitos (FMEA) para garantir a qualidade e segurança do projeto, 

respeitando os requisitos de cliente obtidos através da matriz QFD. 

A lógica de programação através do Arduino e Python, realizou o controle 

através de sinais obtidos pelos sensores de nível e enviando para as válvulas 

solenoides responsáveis pela vazão, trabalhando desde os níveis normais de 
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operação até os níveis de risco, removendo a necessidade de trabalhar 

manualmente nas válvulas, garantindo maior segurança ao vaso de pressão. 

 

6.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

Os fornecedores de tubulação trabalham com a venda de um lote mínimo de 

compra destes materiais, superior ao utilizado no projeto (300 kg de material). 

Porém, após a pesquisa de revendedores, foi possível a aquisição de todo o material 

necessário para a construção. A dificuldade, portanto, foi o tempo que levou até a 

definição de fornecedores não somente da tubulação, mas também de acessórios 

como válvulas, sensores e parte eletrônica. 

A definição de um tema envolvendo a operação de caldeiras é algo que foi 

observado, pois apesar da equipe determinar desde o início que o projeto seria 

baseado na segurança na operação de caldeiras, o tema “controlador de nível de 

água em caldeiras flamotubulares” foi definido depois de muita pesquisa e uma 

matriz de decisão final. 

 

6.3 MELHORIAS PROPOSTAS 

 

1) O sistema pode ser trabalhado em pesquisas futuras para definição de um 

nível de trabalho, visando além da segurança, um rendimento térmico otimizado da 

caldeira. É possível a pesquisa para uma produção de vapor em grande escala, 

testando o controlador em níveis críticos de operação (grande variação de nível). 

2) O vapor produzido não teve um “destino apropriado”, sendo descartado 

ao ambiente. É possível trabalhar em uma pesquisa futura para um sistema que irá 

aproveitar o vapor gerado, devido a sua carga energética. Com utilização de uma 

turbina a vapor, motores a vapor ou uma planta energética completa. 

3) Quanto a parte eletrônica, é possível trabalhar em um sistema de 

isolamento térmico em relação à caldeira, para garantir sua integridade ao longo do 

tempo. 

4) Desenvolvimento da programação, evoluindo no tipo de linguagem, para 

um  controle PID (Proporcional Integral Derivativo), fazendo com que o regime da 

caldeira opere com nível fixo, possibilitando a constância em sua operação. 
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5) Aplicação de do sistema de controle de nível para vasos de pressão, onde 

haja líquido e gás. Para isso, poderá ser substituído os sensores de nível, uma vez 

que, conforme a mudança no escopo do projeto seja necessária a substituição do 

tipo de sensor. O meio em que o sensor é inserido precisa ser compatível com as 

características de medição do mesmo, possibilitando em inúmeros tipos de 

aplicações, consequentemente, inúmeros tipos de sensores. Por exemplo, um 

sensor condutivo só irá conduzir os sinais se o meio em que ele for inserido for 

condutivo. 

6) Reaproveitamento de gases de escape para o pré-aquecimento de água 

de entrada na caldeira, possibilitando o aumento do rendimento térmico. 

Desenvolvendo um economizador, fazendo com que a variação de temperatura de 

água de entrada na caldeira seja mais próxima à saturação. 

7) Transformação da energia dos gases de escape de energia térmica para 

energia mecânica, utilizando-a para movimentação de uma turbo compressor, para 

alimentação de ar à combustão na fornalha reduzindo a quantidade de combustível 

utilizada. 

8) Ampliação de sensoriamento para que todas as variáveis de entrada 

sejam controladas, projetando assim uma plataforma didática, para monitorar perdas 

de carga, utilização dos vários tipos de válvulas e sensores, possibilitando a 

simulação de múltiplas variáveis de operação. 

9) Alterações de conexões roscadas para conexões flangeadas, para 

aumentar a estabilidade mecânica do conjunto caldeira-garrafa de nível. 
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APÊNDICE A - MODELAMENTO DO VASO DE PRESSÃO - 3D 

 

Utilizando-se do software SolidWorks foi modelado a garrafa de nível de 

acordo as as definições de espessurra e geometria antes definidos nos cáculos 

técnicos, de acordo com as normas técnicas construtivas, e eles podem ser 

visualizados e analizados nas Figuras 65, 66, 67, 68, desde o modelamento 

individual de cada componente como também a montagem virtual do equipamento. 

 

FIGURA 65 - TAMPAS DA GARRAFA DE NÍVEL 

  

FONTE: o próprio autor, 2018. 

 

FIGURA 66 - LUCAS COM ROSCA INTERNA BSP 1/2" 

 

FONTE: o próprio autor, 2018. 
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FIGURA 67 - CASCO GARRAFA DE NÍVEL, FURAÇÕES E PRÉ MONTAGEM 

 

FONTE: o próprio autor, 2018. 
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FIGURA 68 - GARRAFA DE NÍVEL MONTADA COM SENSORES DE NÍVEL 

 

FONTE: o próprio autor, 2018. 
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APÊNDICE B -  SIMULAÇÃO GRÁFICAS DO EQUIPAMENTO 

 

 
 
Simulação de  0010 

 
Data: sábado, 16 de junho de 2018 
Projetista: Júlio César Droszczak 
Nome do estudo: Análise estática 
Tipo de análise: Análise estática tensões hidrostáticas 
 
 
Descrição 

 
Análise de pressões Hidrostáticas do equipamento Garrafa de Nível, 
como estudo complementar aos testes físicos e como item essencial 
para tomada de decisões. 
 
Pressuposições 

 

Critério de Falha Von Mises: 

 
Em resumo a teoria de tensões de Von Mises ou Critério de Falha de Von Mises, 
se baseia no limite de escoamento do material. 
A peça estará aprovada se o valor apresentado no gráfico for menor 
que o limite de escoamento do material usado. 
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Informações do modelo 

 

Nome e referência do 
documento 

Tratado 
como 

Propriedades volumétricas 

Chanfro2 

 

Corpo 
sólido 

Massa:5.14592 kg 
Volume:0.000659733 m3 
Densidade:7800 kg/m3 
Peso:50.43 N 
 

Chanfro1 

 

Corpo 
sólido 

Massa:1.16063 kg 
Volume:0.000148799 m3 
Densidade:7800 kg/ m3 
Peso:11.3742 N 
 

Chanfro2 

 

Corpo 
sólido 

Massa:1.15256 kg 
Volume:0.000147765 m3 
Densidade:7800 kg/ m3 
Peso:11.2951 N 
 

Chanfro1 

 

Corpo 
sólido 

Massa:0.100629 kg 
Volume:1.29025e-005 m3 
Densidade:7799.24 kg/ m3 
Peso:0.986167 N 
 

Chanfro1 

 

Corpo 
sólido 

Massa:0.100629 kg 
Volume:1.29025e-005 m3 
Densidade:7799.24 kg/m3 
Peso:0.986167 N 
 

Chanfro1 

 

Corpo 
sólido 

Massa:0.0487296 kg 
Volume:6.24771e-006 m3 
Densidade:7799.6 kg/ m3 
Peso:0.47755 N 
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Chanfro1 

 

Corpo 
sólido 

Massa:0.0487296 kg 
Volume:6.24771e-006 m3 
Densidade:7799.6 kg/ m3 
Peso:0.47755 N 
 

Chanfro1 

 

Corpo 
sólido 

Massa:0.0487299 kg 
Volume:6.24771e-006 m3 
Densidade:7799.64 kg/ m3 
Peso:0.477553 N 
 

Chanfro1 

 

Corpo 
sólido 

Massa:0.0487299 kg 
Volume:6.24771e-006 m3 
Densidade:7799.64 kg/ m3 
Peso:0.477553 N 
 

Chanfro1 

 

Corpo 
sólido 

Massa:0.0487296 kg 
Volume:6.24771e-006 m3 
Densidade:7799.6 kg/ m3 
Peso:0.47755 N 
 

 

 

Propriedades do estudo 

Nome do estudo Análise estática 1 

Tipo de análise Análise estática 

Tipo de malha Malha sólida 

Efeito térmico:  Ativada 

Opção térmica Incluir cargas de temperatura 

Temperatura de deformação zero 298 Kelvin 

Tipo de Solver FFEPlus 

Opções de união incompatíveis Automático 

Calcular forças de corpo livre Ativada 

Pasta de resultados Documento do SOLIDWORKS 
(C:\Users\Julio e Karin\Desktop\TCC 
Julio) 
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Unidades 

Sistema de unidades: SI (MKS) 

Comprimento/Deslocamento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidade angular Rad/s 

Pressão/Tensão N/m2 
 

 

Propriedades do material 

Referência do modelo Propriedades 

 

Nome: AÇO ABNT 5590 
Tipo de modelo: Isotrópico linear 

elástico 
Critério de falha 
predeterminado: 

Desconhecido 

Limite de escoamento: 3.5157e+008 
N/m2 

Resistência à tração: 4.2051e+008 
N/m2 

Módulo elástico: 2e+011 N/m2 
Coeficiente de Poisson: 0.29   
Massa específica: 7800 kg/m3 
Módulo de 
cisalhamento: 

7.7e+010 N/m2 

Coeficiente de 
expansão térmica: 

1.5e-005 /Kelvin 

 

 

 

Acessórios de fixação e Cargas 

Nome do 
acessório 
de fixação 

Imagem de 
acessório de 
fixação 

Detalhes de acessório de fixação 

Fixo-1 

 

Entidades: 2 face(s) 
Tipo: Geometria fixa 

 

Forças resultantes 

Componentes X Y Z Resultante 

Força de 
reação(N) 

-117.305 26.5615 92.0961 151.485 
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Momento de 
reação(N.m) 

0 0 0 0 

  

 

Nome da 
carga 

Carregar imagem Detalhes de carga 

Pressão-1 

 

Entidades: 7 face(s) 
Tipo: Normal à 

face 
selecionada 

Valor: 1.8 
Unidades: kgf/cm2 
Ângulo de 
fase: 

0 

Unidades: deg 
 

Temperatur
a-1 

 

Entidades: 7 face(s) 
Temperatura: 120 Celsius 

 

Gravidade-1 

 

Referência: Plano 
superior 

Valores: 0  0 -9.81 
Unidades: m/s2 

 

 

 

Informações de contato 

Contato Imagem do contato Propriedades de contato 

Contato 
global 

 

Tipo: Unido 
Componentes: 1 componente(s) 
Opções: Malha compatível 
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Informações de malha 

Tipo de malha Malha sólida 

Gerador de malhas usado:  Malha padrão 

Transição automática:  Desativada 

Incluir loops de malha automáticos:  Desativada 

Pontos Jacobianos 4 Pontos 

Tamanho do elemento 5.82011 mm 

Tolerância 0.291005 mm 

Plotagem de qualidade de malha Alta 

Refazer malha de peças falhas com malha incompatível Desativada 

 
Informações de malha - Detalhes 

Total de nós 83068 

Total de elementos 46912 

Proporção máxima 12.615 

% de elementos com Proporção < 3 96.6 

% de elementos com Proporção < 10 0.0469 

% de elementos distorcidos(Jacobiana) 0 

Tempo para conclusão da malha (hh;mm;ss):  00:00:08 

Nome do computador:  DROSZCZAK 
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Plotagens de qualidade de malha 

Nome Tipo Mín. Máx. 

Plotagem de qualidade de malha1 Malha - - 

 
0010-Análise estática 1-Plotagem de qualidade de malha-Plotagem de 
qualidade de malha1 

 

 

Forças resultantes: 

 

Forças de reação 

Conjunto 
de seleção 

Unidades Soma X Soma Y Soma Z Resultante 

Modelo 
inteiro 

N -117.305 26.5615 92.0961 151.485 

 

Momentos de reação 

Conjunto 
de seleção 

Unidades Soma X Soma Y Soma Z Resultante 

Modelo 
inteiro 

N.m 0 0 0 0 
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Resultados do estudo 

 

TABELA 13 - ESTUDO SIMULAÇÃO TENSÃO 

Nome Tipo Mín. Máx. 

Tensão1 VON: tensão de von Mises 3.236e+001N/m2 
Nó: 78622 

3.994e+008N/m2 
Nó: 60792 

 
0010-Análise estática 1-Tensão-Tensão1 

 
TABELA 14 - ESTUDO SIMULAÇÃO DESLOCAMENTO 

Nome Tipo Mín. Máx. 

Deslocamento1 URES:   Deslocamento 
resultante 

0.000e+000mm 
Nó: 1414 

4.746e-002mm 
Nó: 67061 

 
0010-Análise estática 1-Deslocamento-Deslocamento1 
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TABELA 15 - ESTUDO SIMULAÇÃO DEFORMAÇÃO 

Nome Tipo Mín. Máx. 

Deformação1 ESTRN : Deformação 
equivalente 

5.295e-010 
Elemento: 45045 

1.112e-003 
Elemento: 40850 

 
0010-Análise estática 1-Deformação-Deformação1 

 

TABELA 16 - ESTUDO SIMULAÇÃO DEFORMAÇÃO 

Nome Tipo 

Deslocamento Forma deformada 

 
0010-Análise estática-Deslocamento 
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TABELA 17 - ESTUDO SIMULAÇÃO MALHA 

 
 

TABELA 18 - TENSÃO VON MISES 
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APÊNDICE C - PROJETO DESENHOS 2D CONFORME NORMA 
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APÊNDICE D - FMEA 
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APÊNDICE E - RELATÓRIO END - LÍQUIDO PENETRANTE 

 

FIGURA 69 - RELATÓRIO ENSAIO NÃO DESTRUTIVO – LP. 

 

FONTE: Próprio autor, 2018  

CLIENTE:   UTP - Universidade Tuiuti Do Paraná OBRA/CONTRATO: TCC

LOCAL DO ENSAIO: Núcleo de Engenharia UTP EQUIPAMENTO: garrafa de nével e Caldeira

NORMA DE REFERÊNCIA: NR 13

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Visual

METAL BASE: ASME A53 - NBR 5590 METAL DE ADIÇÃO: ESP.:  2mm

N⁰ Tipo Cota Compr.

CROQUI

Sem especificações.

LEGENDA:

A        Aprovado PO    Poro ou porosidade SP     Sobreposição

FF      Falta de fusão R       Reprovado TL      Trinca Longitudinal

FP      Falta de penetração REC  Recomentação de TT      Trinca transversal

MO     Mordedura exame complementar TR      Trinca Ramificada

Matheus Natã de Oliveira  Tiago José Antoszczyszyn UTP - TCC

DATA: 13/06/2018 DATA: 13/06/2018 DATA: 13/06/2018

INSPETOR CONTROLE DE QUALIDADE CLIENTE

N⁰ Lote: 1701000733 N⁰ Lote: F047045 N⁰ Lote: 1701000733 N⁰ Lote: 17011006454

Data de Fabricação: 02/2017

SOLDA/PEÇA
DESCONTINUIDADES LAUDO

A

OBSERVAÇÕES:

Não encontrado nenhuma descontinuidade nas 

soldas

Fabricante: SOPTCHECK SKC-S Fabricante: METAL-CHEK, VP 30

Data de Fabricação: 05/2011 Data de Fabricação: 02/2017 Data de Fabricação: 08/2017

Fabricante: SOPTCHECK SKC-SFabricante: SPOTCHECK SKC-S

Ref. Comercial: SPOTCHECK Ref. Comercial: METAL-CHEK Ref. Comercial: SPOTCHECK Ref. Comercial: SPOTCHECK

REL. N⁰ 01

DATA: 13/06/18  

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - 

LÍQUIDO PENETRANTE

SOLVENTE PENETRANTE REMOVEDOR REVELADOR

PROCEDIMENTO N⁰ : 01 VER.: 01
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APÊNDICE F -  RELATÓRIO TH GARRAFA DE NÍVEL 

 

FIGURA 70 - RELATÓRIO TH GARRAFA DE NÍVEL 

 

FONTE: Próprio autor, 2018.  

N⁰  01

FOLHA:

1

CLIENTE:  UTP - UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO/DESENHO: VASO DE PRESSÃO E CALDEIRA

NOME REFERÊNCIA: GARRAFA DE NÍVEL E CALDEIRA

PROCEDOMENTO: 

FLUIDO DE TESTE: METAL-CHEK, VP 30

TEMPERATURA DE TESTE: 25⁰C

TAXA DE PRESSURIZAÇÃO:  1,25xPTMA

TEMPO DE PATAMAR: 24 HORAS

PRESSÃO DE INSPESSÃO: 1,6 Kgf/cm
2

Bomba de calibração Classe C, Grupo 05 0 a 10 kgf/cm
2

RESULTADO DO TESTE:

OBSERVAÇÃO:

Procedimento executado sem nenhuma ocorrência de vazamento

Eric Luiz Caetano  Tiago José Antoszczyszyn

EXECUTOR DO TESTE: APROVADO POR:

RELATÓRIO DE TESTE 

HIDROSTÁTICO EM VASOS DE 

PRESSÃO

PROCEDIMENTO: TH

CONTRATO:  NA

TIPO IDENTIFICAÇÃO ESCALA

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

APROVADO (  X   ) REPROVADO (     ) EXAME COMPLEMENTAR (     )
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APÊNDICE G - ESPECIFICAÇÕES MATÉRIA PRIMA ABNT 5590 

 

FIGURA 71 - ESPECIFICAÇÃO MATÉRIA PRIMA ABNT 5590 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

  

Código: FEP 21-02-016

Revisão: 01

Data: 13/06/2018

Página: 01/01

P/ CIMA P/ BAIXO APARENTE Ñ APARENTE

 C Mn P S V Ni Cr Cu Mo Rp0,2 Mpa Rm Mpa A % A50 mm % A80 mm % r90/20 rm/20 n10-20/Ag

P/CIMA P/BAIXO

- -

REVISADO POR: Júlio César Droszczak APROVADO POR: Tiago José Antoszczyszyn

OBSERVAÇÕES

CROQUI EMBALAGEM (VISTA SUPERIOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES

DIMENSÕES (mm) VER CROQUI

PLANICIDADE (mm/m) 5mm

RETILINEDADE (mm/m) NA

REBARBA (% espessura) < 33

PROCESSO ESTAMPAGEM

OUTROS

Material Opcional:

CROQUI TOLERÂNCIAS GERAIS

0,4 0,4 0,15 240 340 - - 20 - - -

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %máx. TRAÇÃO RUGOSIDADE   máx.

-

0,3 1,2 0,05 0,045 0,08 0,4

X
20 2,00 130

0,04 0,04 0,04
+5 ± 0,14 +0 / -2

_ _ _ _ _

PESO

PEÇA

FACE GARANTIDA
DUREZA  HRB

SITUAÇÃO DA PEÇA

EXT
INTERIOR

LARGURA 

(mm)

ESPESSURA 

(mm)

COMPRIMENTO  

mm

PESO BRUTO 

(Kg)
PESO LIQUIDO (kg)

3 FIGURADO

Veículo: TCC
Ref.Cliente/Rev.: CONTROLADOR DE NÍVEL DE ÁGUA EM CALDEIRAS FLAMOTUBULARES Denominação: CORPO DE PROVA

ESPECIFICAÇÃO CLIENTE AÇO CARBONO MÉDIA
PÇS POR BLANK FORMATO

ASTM A53 - NBR 5592N0RMAS:

ESPECIFICAÇÕES DE MATÉRIA PRIMA

Referência: GARRAFA DE NÍVEL Cliente: UTP
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APÊNDICE H - RELATÓRIO TESTE DE TRAÇÃO 
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APÊNDICE I - DIAGRAMA P&ID - CALDEIRA-GARRAFA DE NÍVEL 
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APÊNDICE J – PROGRAMAÇÃO E  ESQUEMA DE MONTAGEM ARDUINO 

 

PROGRAMAÇÃO DOS SENSORES - ARDUINO 

 

#define LEVEL_1 8 

#define LEVEL_2 9 

#define LEVEL_3 10 

#define LEVEL_4 11 

#define LEVEL_5 12 

 

void setup() { 

    // Set all level sensors` pinMode to INPUT 

    pinMode(LEVEL_1, INPUT); 

    pinMode(LEVEL_2, INPUT); 

    pinMode(LEVEL_3, INPUT); 

    pinMode(LEVEL_4, INPUT); 

    pinMode(LEVEL_5, INPUT); 

 

    // Start Serial communication 

    Serial.begin(9600); 

} 

 

// Temp string to hold serial content 

String readSerial; 

 

// Declare all possible water levels 

int levels[] = { 

    LEVEL_1, 

    LEVEL_2, 

    LEVEL_3, 

    LEVEL_4, 

    LEVEL_5, 

}; 

 

void loop() { 

    // Wait 100ms 

    delay(100); 

 

    // Check if there is data available 

    if (Serial.available() > 0) { 

        // Reads the data coming from Serial 

        readSerial = Serial.readString(); 

        // Trims its data, removing trailing line feeds 

        readSerial.trim(); 

 

        if (readSerial == "water_temperature") { 

            // Read water temperature and sends through Serial (RX/TX) 

            Serial.print("60"); 

        }else if(readSerial == "steam_temperature"){ 

            // Read steam temperature and sends through Serial (RX/TX) 

            Serial.print("75"); 

        }else if(readSerial == "water_level"){ 

            // Read water level and sends through Serial (RX/TX) 

            Serial.print(getWaterLevel()); 

        } 

    } 

} 

 

int getWaterLevel() { 
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    int water_level = 0; 

 

    // For each sensor, reads the input 

    for(int i = 0; i < 5; i++) { 

        delay(100); 

         

        // If the value is HIGH, it means that  

        // the sensor has water on it. 

        if(digitalRead(levels[i]) == HIGH){ 

            // Store the level number 

            // P.S: The (+1) thing is to get the number on a 1-5 scale 

            // instead of the 0-4 scale which the array index is 

            water_level = i + 1; 

        } 

    } 

 

    return water_level; 

} 

 

PROGRAMAÇÃO DE LEITURA - ONION 

 

import serial 

import onionGpio 

import time 

 

# Relay states 

RELAY_ON = 0 

RELAY_OFF = 1 

 

# Relay names 

WATER_RELAY = 'Water' 

STEAM_RELAY = 'Steam' 

GAS_RELAY = 'Gas' 

 

relays = { 

    ('open' + WATER_RELAY) : onionGpio.OnionGpio(0), 

    ('close' + WATER_RELAY) : onionGpio.OnionGpio(1), 

    ('open' + STEAM_RELAY) : onionGpio.OnionGpio(19), 

    ('close' + STEAM_RELAY) : onionGpio.OnionGpio(18), 

    ('open' + GAS_RELAY) : onionGpio.OnionGpio(2), 

    ('close' + GAS_RELAY) : onionGpio.OnionGpio(3) 

} 

 

def setup(): 

    # For each relay pin, set its GPIO to output and state = 1 

    for relay in relays.itervalues(): 

        relay.setOutputDirection(RELAY_OFF) 

 

def getWaterLevel(): 

    waterLevel = "" 

 

    # Keeps in the loop while value received is not valid 

    while(not isInt(waterLevel)): 

        ser = serial.Serial(port='/dev/ttyS1', baudrate=9600, timeout=2) 

     # Requests water level from Arduino 

        ser.write("water_level") 

        # Read 8 byte response 

        waterLevel = ser.read(8) 

        # Closes communication port 
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        ser.cancel_read() 

 

    return int(waterLevel) 

 

# Sets relay state, based on its name 

def setSolenoidState(relayName, state): 

    # int(not value) inverts a integer (0/1) 

    relays['close' + relayName].setValue(int(not state)) 

    relays['open' + relayName].setValue(state) 

 

def main(): 

    setup() 

 

    while True: 

        # 100ms delay on the beggining of the loop just to decrease 

computational cost 

        time.sleep(0.1) 

 

        waterLevel = getWaterLevel() 

        print("Level: " + str(waterLevel)) 

 

        if waterLevel < 4: 

            setSolenoidState(STEAM_RELAY, RELAY_OFF) 

            setSolenoidState(WATER_RELAY, RELAY_ON) 

 

            if waterLevel < 2 : 

                setSolenoidState(GAS_RELAY, RELAY_OFF) 

            else: 

                setSolenoidState(GAS_RELAY, RELAY_ON) 

        else: 

            setSolenoidState(WATER_RELAY, RELAY_OFF) 

            if waterLevel == 5: 

                setSolenoidState(STEAM_RELAY, RELAY_ON) 

                setSolenoidState(GAS_RELAY, RELAY_OFF) 

            else: 

                setSolenoidState(GAS_RELAY, RELAY_ON) 

 

    return 0 

 

# Checks if string content is an integer 

def isInt(string): 

    try:  

        int(string) 

        return True 

    except ValueError: 

        return False 

 

# Test all relays, turning them on and off based on the param `relayStatus` 

def relayTest(relayStatus): 

    print("Turning relays " + ("Off" if relayStatus else "On") + "...") 

 

    for relay in relays.itervalues(): 

        relay.setValue(relayStatus) 

        time.sleep(1) 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 
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FIGURA 72 - ESQUEMA DE MONTAGEM ARDUINO 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 
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FIGURA 73 - FLUXOGRAMA 

Início do 

Looping

Água acima do 
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Abrir 

solenóide de 
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Sim

Não

Fim
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Água acima do 

nível 3?

Água acima do 
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Sim
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Abrir 

solenóide de 

água

Abrir 
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Não

Não

Não

Sim

Fechar 
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FONTE: Próprio autor, 2018 
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APÊNDICE K - MATRIZ DE DECISÃO 

 

FIGURA 74 - MATRIZ DE DECISÃO SENSORES -  INDIVIDUAL 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

Nª IDEIA (Tipo de Sensor) IMPACTO ESFORÇO LUCRATIVIDADE PRECISÃO VISÃO TOTAL

1 Condutivo 4 1 3 4 3 13

2 Capacitivo 4 3 3 3 2 9

3 Mecânico 3 1 4 3 2 11

4 Magnético 3 4 2 4 2 7

5 Borbulhador 2 4 3 4 4 9

6
Medidor Pressão 

Diferencial
4 5 3 5 3 10

7 Ultra-sônico 2 3 1 4 3 7

8 Radioativo 4 5 1 5 5 10

Nª IDEIA (Tipo de Sensor) IMPACTO ESFORÇO LUCRATIVIDADE PRECISÃO VISÃO TOTAL

1 Condutivo 4 2 4 3 5 14

2 Capacitivo 2 3 3 3 2 7

3 Mecânico 2 2 5 3 3 11

4 Magnético 1 4 2 4 2 5

5 Borbulhador 3 4 2 4 4 9

6
Medidor Pressão 

Diferencial
3 5 3 5 3 9

7 Ultra-sônico 2 4 2 4 3 7

8 Radioativo 5 5 2 5 4 11

Nª IDEIA (Tipo de Sensor) IMPACTO ESFORÇO LUCRATIVIDADE PRECISÃO VISÃO TOTAL

1 Condutivo 3 1 5 4 5 16

2 Capacitivo 3 2 4 4 2 11

3 Mecânico 1 1 5 2 3 10

4 Magnético 2 3 3 3 2 7

5 Borbulhador 2 4 2 3 4 7

6
Medidor Pressão 

Diferencial
5 5 1 5 3 9

7 Ultra-sônico 3 3 2 4 4 10

8 Radioativo 5 5 1 5 2 8

Matriz de Decisão Projeto - Tipo de Sensor Medidor de Nível (Eric L. Caetano)

Matriz de Decisão Projeto - Tipo de Sensor Medidor de Nível (Júlio C. Droszczak)

Matriz de Decisão Projeto - Tipo de Sensor Medidor de Nível (Matheus N. Oliveira)

TOTAL = IMPACTO + LUCRATIVIDADE + VISÃO + PRECISÃO - ESFORÇO.
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FIGURA 75 - MATRIZ DECISÃO SENSORES - FINAL 

 

FONTE: Próprio autor, 2018. 

 

  

Nª IDEIA (Tipo de Sensor) IMPACTO ESFORÇO LUCRATIVIDADE PRECISÃO VISÃO TOTAL

1 Condutivo 3,7 1,3 4,0 3,7 4,3 14,3

2 Capacitivo 3,0 2,7 3,3 3,3 2,0 9,0

3 Mecânico 2,0 1,3 4,7 2,7 2,7 10,7

4 Magnético 2,0 3,7 2,3 3,7 2,0 6,3

5 Borbulhador 2,3 4,0 2,3 3,7 4,0 8,3

6
Medidor Pressão 

Diferencial
4,0 5,0 2,3 5,0 3,0 9,3

7 Ultra-sônico 2,3 3,3 1,7 4,0 3,3 8,0

8 Radioativo 4,7 5,0 1,3 5,0 3,7 9,7

Matriz de Decisão FINAL Projeto - Tipo de Sensor Medidor de Nível 

TOTAL = IMPACTO + LUCRATIVIDADE + VISÃO + PRECISÃO - ESFORÇO.
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ANEXO A - ESPECIFICAÇÃO DE AÇOS ASTM A-53 

 

Tabelas Referentes a utilização de aço carbono segundo as normas técnicas 

de construção para vasos de pressão 

 

FIGURA 76 - ESPECIFICAÇÃO PARA AÇOS CARBONO,LIGA E INOXIDÁVEIS. 

 

FONTE: TELLES(b), 1996. 
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ANEXO B - ESPECIFICAÇÃO DE TEMPERATURAS LIMITE N-253(a) 

 

FIGURA 77 - ESPECIFICAÇÃO DE TEMPERATURAS LIMITE N-253(a) 

 FONTE: NORMA PETROBRÁS N-253, 2017a. 
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ANEXO C - TENSÕES ADMISSÍVEIS ASME SEÇÃO VIII DIVISÃO 1 

 

FIGURA 78 - TENSÕES ADMISSÍVEIS DO CÓDIGO ASME 

 

FONTE: TELLES(b), 1996.
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ANEXO D - COEFICIENTES DE EFICIÊNCIA DE SOLDA 

 

FIGURA 79 - COEFICIENTES DE EFICIÊNCIA DE SOLDA. 

 

FONTE: TELLES(b), 1996.
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ANEXO E - TABELA DE PARÂMETROS SOLDA TIG SUGERIDOS 

 

TABELA 19 - PARÂMETROS SOLDA TIG SUGERIDOS 

 

FONTE: BRAZIL WELDS, 2014. Disponível em: < http://www.brazilweldsdicasparasoldagem.com/>. 

(Adaptado,2018). 
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ANEXO F - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MONTAGEM 

 

FIGURA 80 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MONTAGEM 

 

FONTE: TUPY PRESS, 2018. 
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FONTE: TUPY PRESS, 2018. 
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FONTE: TUPY PRESS, 2018. 
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ANEXO G – FLUXOGRAMA DE ANÁLISE FMEA 

 

FIGURA 81 - FLUXOGRAMA DA ANÁLISE DO FMEA 

 

FONTE: SILVA; FONSECA; BRITO, 2006. 

  



184 
 

TABELA 20 - INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO FMEA - DESIGN 

 

FONTE: PIEKARSKI, Marcelo (2017, notas de aula). 
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TABELA 21 - AVALIÇÃO FMEA-DESIGN 

 

FONTE: PIEKARSKI, Marcelo (2017, notas de aula). 

Design FMEA: descrição dos campos para preenchimento

1 Número Número de cada componente, processo ou operação

2 Componente/processo/operação ou principal função

Nome ou número da peça, componente, processo ou montagem sendo analisada

3 Função

Define a função do componente, processo ou operação

4 Falha Potencial

Por que uma peça, processo ou função pode falhar antes de cumprir seu propósito. Definir período de tempo. D-FMEA trata somente de 

peça e cliente. P-FMEA trata de peça, cliente e processo.

exemplos: trincado, mal formado, gasto, corroido, frouxo, vazando, falhando, vibrando, etc.

5 Potencial efeitos da falha

Descrever os efeitos da falha em termos do que o cliente pode notif icar ou experimentar. Não culpe o operador. Encontre a razão para a 

falha. D-FMEA e P-FMEA sempre descrevem a falha sob o ponto de vista do cliente.

exemplos: barulhento, inoperante, instavel, sem controle, superficie rugosa, odor desagradavel, aparencia ruim

6 Efeito no cliente externo

Anote se o cliente externo perceberá o efeito da falha

7 Efeito no cliente interno

Anote se o cliente interno perceberá o efeito da falha. Se você estiver fazendo um D-FMEA, você pode passar a falha interna para o P-

FMEA para uma análise futura.

8 Potencial causa da falha

Indique as fraquezas do projeto; por que a falha ocorre

exemplos: projeto errado, especif icação incorreta de material, desbalanceado, especif icação incorreta de torque, etc. 

9 Verificação de Projeto

Lista de todas as pretendidas verif icações de projeto para detectar ou prevenir falhas potenciais

13 Número Prioritário de Risco (RPN.)

RPN  = ocorrência x severidade x detecção

Alto valor de RPN (ou 9 ou 10 em ocorrência ou severidade) é prioridade automática

14 Características Críticas

Anote qualquer caracteristica não apontada previamente 

15 Ação Recomendada 

Descreva a ação e faça um plano de ação 

16 Responsibilidade Nome da pessoa responsável pela ação

17 Prazo Data para término da ação recomendada

18 Observações espaço para comentários adicionais

Probabilidade de falha

10 Ocorrência D-FMEA

Rank 1-10 Qual a frequência da falha ocorrer durante um dado período

Rank Taxas 

Possiveis 

de Falhas

Criterio

1 1/1000 000 Remota:  falha e desprezível 

2 1/20 000 Baixa:  relativamente poucas falhas. Falha ocorre algumas vezes

3 1/4000

4 1/1000 Moderado:  falha ocasional.  Falha acontece com alguma frequência

5 1/400

6 1/80

7 1/40 Alto:  falha repetida.  A falha geralmente ocorre

8 1/20

9 1/8 Muito alto:  falha é quase sempre inevital. A falha ocorre muito frequentemente

10 1/2

Provavel efeito para o cliente 

11 Severidade D-FMEA

Ranking 1-10 Assuma que a falha ocorre.  Que perigo a falha oferece ao cliente?

Rankin

g

Criterio

1 Minimo:  sem influência na função. Cliente possivelmente não percebe a falha

2 - 3 Baixo:  fraca influência na função. O cliente percebe alguma deterioração do desempenho do produto

4 - 6 Moderado:  inf luência percebível na função. O cliente claramente percebe a deterioração do desempenho do produto.

7 - 8 Alto:  substancial inf luência na função. O cliente percebe séria perda da função do produto

9 - 10 Muito alto:  inf luência máxima na função. A falha pode ameaçar a segurança pública

Probabilidade de detecção

12 Detecção D-FMEA 

Ranking 1-10
Se a falha ocorre devido à uma peça defeituosa, quão provável é a detecção durante o uso pelo cliente antes da função ser exigida ou o 

sistema alertará o cliente do defeito? 

Rankin

g

Criteria

1 Muito alto:  a peça defeituosa é detectada

2 - 3 Alto:  a peça defeituosa quase sempre é detectada

4 - 6 Moderado:  peça defeituosa pode ser detectada

7 - 8 Baixo:  peça defeituosa provavelmente não é detectada

9 - 10 Muito baixo:  peça defeituosa não será detectada


