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Informações Técnicas sobre Junta de expansão  
 
1 Situações para uso de junta de expansão 
No caso de sistemas de tubulação aquecidos ou resfriados, a solução mais comum para 
absorver as dilatações ou contrações das tubulações é prover a configuração com flexibilidade 
própria.  
Isto consiste em dar ao sistema a possibilidade de absorver as dilatações originadas, através 
da deformação dos seus componentes.  
Assim introduzem-se nos trechos retos engastados as mudanças de direção e/ou “loops”, como 
ilustrados na figura a seguir, porém há situações em que não há espaço suficiente para isso. 
 

 
Ilustração de “loops” e mudanças de direção 
 
Nessas situações utilizam-se as juntas de expansão. 
Além dessa aplicação básica, as juntas de expansão também são utilizadas para compensar 
desalinhamentos, causados por problemas de montagem, absorver vibrações impostas ao 
sistema, reduzir ruídos devido ao fluxo do produto contido e ainda para corrigir e permitir 
recalques diferenciais do terreno junto aos equipamentos. 
As juntas de expansão podem ser usadas sistemas de tubulações e em equipamentos. 
 
Em componentes de equipamentos e em tubulações e dutos de grande diâmetro, o artifício da 
flexibilidade própria não é conveniente, devido ao espaço físico que exige, levando à 
inviabilidade de construção e custo alto da instalação. 
Nestas situações as juntas de expansão são a solução, pois requerem pouco espaço para 
instalação. 
Fisicamente a junta de expansão é constituída basicamente por um elemento flexível, o fole, 
que elasticamente absorve a dilatação ou a contração do sistema em que está instalado. 
Estas dilatações e/ou contrações a que a junta estará sujeita são chamadas de "movimentos 
da junta". Os movimentos podem ser axiais, laterais, de rotação ou combinações, e devem ser 
absorvidos pelos foles. Dependendo dos movimentos impostos às juntas, elas têm 
características físicas próprias e adequadas aos seus serviços. 
 
2 Movimentos básicos a serem absorvidos  
As juntas de expansão têm construção própria para absorverem movimentos: axiais, laterais 
pequenos e de grande deslocamento, rotações e suas combinações. 
O movimento axial envolve compressão ou elongação (ou extensão) do fole, paralelamente ao 
seu eixo. 
A deflexão lateral é imposta pelo deslocamento de uma extremidade do fole, relativamente a 
outra, na direção perpendicular ao seu eixo, mantendo as extremidades paralelas. 
A rotação angular é o movimento do fole de modo que seu eixo forma um arco de círculo. 
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Representação dos movimentos absorvidos por juntas de expansão 
 
3 Consequência do uso da junta de expansão: empuxo de pressão 
A função da junta de expansão é absorver as dilatações térmicas de um sistema de tubulações, 
através de um fole, normalmente metálico, constituído de corrugações, podendo, no entanto, 
para certas condições particulares ser fabricada de material não metálico. 
A junta de expansão introduz uma descontinuidade na tubulação que deixa de ser um meio 
contínuo passando a ser descontínuo. 
Com isso o esforço axial de pressão (empuxo), que era resistido pelo tubo, se não for contido 
vai descarregar uma força no ponto de fixação da tubulação (ancoragem), que pode ser um 
bocal de equipamento, por exemplo, de uma máquina (bomba, turbina ou compressor), 
podendo causar o desalinhamento do rotor. Esse esforço de empuxo é função da pressão e do 
diâmetro efetivo do fole, e é sempre uma força axial. 
Por isso toda tubulação com junta de expansão deve ser guiada e fixada ou ancorada nas 
extremidades. 
 

 
Representação do sistema de tubulações com guias e ancoragens 
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Outra forma de conter esse empuxo, usada em arranjos muito compactos, particularmente em 
equipamentos, é o uso do tirante tensor fixado nas extremidades da junta de expansão. 
 
Sistema 
contínuo 
 

 

 
P- pressão 
F- força axial de 
empuxo igual a P x 
área interna do 
tubo  
Di- diâmetro 
interno 

Sistema 
descontínuo 
 

 

 
P- pressão 
F- força axial de 
empuxo igual a P x 
área interna do 
fole, considerando 
a corrugação. 
Di- diâmetro 
interno 
W- altura da 
corrugação 
De- diâmetro 
externo 

Sistema 
descontínuo 
com reforço de 
tirante tensor 
 

 

 
P- pressão 
F- força axial de 
empuxo igual a P x 
área interna do 
fole, considerando 
a corrugação. 
Di- diâmetro 
interno 
W- altura da 
corrugação 
De- diâmetro 
externo 

Representação dos esforços gerados pela pressão int erna 
 
4 Esforços transmitidos às ancoragens 
Adicionalmente ao empuxo de pressão, há outros esforços a serem considerados nos sistemas 
com junta de expansão. 
Assim tem-se o seguinte conjunto de esforços, que geram forças e momentos nos pontos de 
fixação da tubulação. 

a- Forças de mola 
O fole tem geometria particular e reage como mola, aos movimentos impostos à junta. 
Para cada fole é determinado o "fator de resistência elástica do fole ou fator de mola", que é 
função do material de fabricação do fole (módulo de elasticidade na temperatura de trabalho) e 
das suas características (diâmetro médio e da corrugação, espessura do fole, número de ondas 
ou corrugações). O fator de mola está associado ao movimento da junta podendo ser fator de 
mola axial, fator de mola transversal ou fator de mola rotacional. 
A partir desses fatores e dos movimentos a serem absorvidos, são calculados os esforços 
axial, cortante e de flexão.   
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b- Empuxo de pressão 
Como o fole da junta de expansão é uma descontinuidade física introduzida no sistema, 
quando sob a ação da pressão, interna ou externa, a junta transmitirá forças de empuxo ao 
sistema. 
 

c- Resultante dos esforços no sistema 
As cargas resultantes finais, devido à presença da junta de expansão, são um somatório 
combinado dos esforços de mola e de pressão.  
Os pontos de fixação, engastes ou ancoragens do sistema, devem estar estruturalmente aptos 
a absorver esse carregamento adicional.   
Grande parte das vezes, estas ancoragens são o próprio equipamento (turbina, bomba, 
compressor e vaso de pressão) integrado no sistema. 
O esforço total resultante nos pontos de fixação do sistema é constituído pelas seguintes 
parcelas: 
a) Esforço de empuxo devido à pressão; 
b) Esforço de mola devido à reação do fole; 
c) Esforço devido ao atrito nas guias e nos suportes; 
d) Esforço centrífugo devido às mudanças de direção do fluxo do produto circulante. 
 
5 Tipos construtivos de foles 
As geometrias mais utilizadas para os foles são as seguintes: 

a- Formato em "U" ("convoluted bellows") que permite grandes deflexões, mas suporta 
somente baixas pressões. São também chamados de foles não equalizados. 

   
Do vácuo total até a pressão interna de 3,5 kgf/cm² 

 
b- Formato em "U" com anel reforçador ("ring reinforced") para pressões médias pressões. 

São também chamados de foles equalizados. 

  
Do vácuo total até a pressão interna de 9,0 kgf/cm² 

 
c- Formato toroidal ("toroidal bellows") que atinge altas pressões, mas toleram somente 

pequenas deflexões. 

 
     Do vácuo total até a pressão interna de 50,0 kgf/cm² 
 
Os foles em "U" são de mais fácil fabricação e os de maior uso. 
 
6 Anel reforçador e anel de equalização do fole 
São dispositivos que visam principalmente reforçar o fole em “U”, permitindo o uso de junta de 
expansão em pressão mais elevada. 
O reforço consiste em distribuir melhor as tensões na seção do “vale ou raiz” do fole. 
 



        petroblog-Santini                                                                                                   Fl. 5/22 
 

a- Anéis de reforço 
São anéis circulares instalados na raiz das corrugações para reforçar os foles, permitindo 
pressões de trabalho mais elevadas. 

 
b- Anéis equalizadores 

São anéis com perfil tipo T que, além de reforçar o fole para resistir à pressões internas 
elevadas, limitam o movimento axial de compressão, evitando o esmagamento das 
corrugações. 

 
Funções dos anéis de reforço ou de equalização: 
a- Suportam a raíz e as laterais do fole. 
b- Equalizam a deformação pelas corrugações. 
c- Aumentam a estabilidade. 
d- Protegem contra compressão excessiva. 
e- Protegem contra danos externos. 
f- Permitem maiores pressão e deformação axial por corrugação. 
 
 

 
Representação dos anéis de equalização de um fole 
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7 Dimensionamento do fole 
O cálculo da espessura do fole é padronizado nos seguintes códigos, considerando a pressão 
interna ou externa:  
EJMA - Standards of the expansion joint manufacturers association, Inc. 
ASME B31.3 Process Piping 
Nas juntas de expansão que trabalhem com pressão externa ou vácuo, o fole é verificado pelas 
mesmas expressões, utilizadas para pressão interna, considerando-se a pressão com sinal 
negativo.  
No entanto, quando sob a pressão externa, os reforços externos, como anéis reforçadores da 
raiz das corrugações e os anéis de equalização, não são efetivos, pois é o topo da corrugação, 
e não a raiz, que está sujeito ao colapso. 
As espessuras mínimas recomendadas dos foles metálicos são: 
    Para tubos até φ6": 20 USG (0,97 mm); 
    Para tubos φ > 6": 18 USG (1,27 mm). 
Foles de equipamentos: 16 USG (1,60 mm). 
 
8 Tipos de juntas de expansão 
Há diversos tipos de juntas de expansão, em função dos movimentos a serem absorvidos e da 
necessidade de não transmissão da força de empuxo. 
Para eliminar a força axial ou empuxo, devido ao efeito da pressão, há construções especiais 
para as juntas de expansão: 
a- Juntas universais com limitadores; 
b- Juntas articuladas ou rotuladas; 
c- Juntas cardânicas; 
d- Juntas balanceadas com mudança de direção; 
e- Juntas balanceadas "em linha". 
 
Tipo de junta de expansão Ilustração 
Junta de expansão de fole 
simples 
Transmite o empuxo de 
pressão. 

 
Junta rotulada ("hinged 
assembly") 
Permite movimento angular 
em um só plano. 
O empuxo de pressão fica 
contido nas articulações da 
junta e não é transmitido ao 
sistema 
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Junta cardânica ("gimbal 
assembly") 
Permite movimento angular 
em qualquer plano. 
O empuxo de pressão fica 
contido no anel cardã e não 
se transmite ao sistema. 
 

 
Junta universal com tensores 
("tied assembly") 
Permite apenas movimento 
lateral, de qualquer valor.  
Quando a junta é com 
somente 2 barras limitadoras 
pode absorver também 
movimento angular. 
O empuxo de pressão fica 
contido entre as barras não 
se transmitindo ao sistema. 
 
Obs.: Quando a junta 
universal deve também 
absorver movimento axial, ela 
passa a transmitir empuxo de 
pressão ao sistema. 
 

 

Junta universal rotulada 
Permite movimento angular 
ou rotação em apenas um 
plano e não transmite o 
empuxo. 
 
 
Junta universal cardâmica 
Permite movimento angular 
ou rotação em qualquer plano 
e não transmite o empuxo. 
 

Junta universal rotulada 

 
 
Junta universal cardâmica 
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Junta balanceada à pressão 
("pressure balanced 
assembly") 
Há 2 tipos de construção de 
juntas balanceadas, em que a 
força induzida pela pressão é 
compensada por um fole 
extra, não se transferindo ao 
sistema: 

a- Junta balanceada "em 
linha".  

São instaladas em trechos 
retos, absorvendo somente 
movimento axial. 

b- Junta balanceada com 
mudança de direção. 

São instaladas onde é 
possível uma mudança de 
direção e absorvem 
movimento axial e lateral. 
 

Junta equalizada “in line” 

 
 
Junta equalizada com mudança de direção 
 

 
Ilustração dos vários tipos de juntas de expansão 
 
Há um tipo particular de junta de expansão, utilizado em dutos de gases quentes de caldeiras, 
em que o fole é fabricado de chapa de aço Carbono, para redução de custo, porém o fole 
resulta em grandes dimensões. 

.   
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A tabela a seguir relaciona os movimentos e as juntas recomendadas; 

Tipo da junta de expansão  Movimentos  
Axial  Lateral  Angular  

Fole simples X X (1) X 
Universal X X X 
Universal com tensor à pressão - X X (4) 
Articulada ou dobradiça X (5) X (2)(5) X (2) 
Cardânica X (6) X (3)(6) X (3) 
Balanceada à pressão X X (7) X (7) 
Notas: 
1- somente para pequenos valores. 
2- somente no plano das articulações. 
3- em qualquer plano. 
4- somente para 2 (duas) barras a 180º. 
5- somente quando usadas aos pares e até 3 unidades. 
6- somente quando usadas aos pares e combinadas com uma junta dobradiça. 
7- somente quando do tipo universal balanceada. 
Movimentos externos x junta de expansão aplicável 

 
9 Pré-tensionamento ("cold spring") de Junta de Exp ansão  
É um recurso aplicado durante a fabricação para os casos em os deslocamentos calculados 
para o sistema são muito grandes. 
Pré-tensionar significa pré-deformar os foles, antes da instalação, de modo que os movimentos,  
devido às dilatações térmicas que ocorrem quando o sistema é aquecido. são apreciavelmente 
reduzidos. 
No caso da junta de expansão, o "cold spring" só é aplicado para deflexão lateral ou rotação 
angular e é executado na fábrica 
As seguintes razões justificam o "cold spring": 
 1º- Reduz a força de mola de reação do fole. 
Nas juntas de expansão usadas para aliviar esforços sobre equipamentos ou em estruturas 
onde as cargas de ancoragem devem ser reduzidas, o "cold spring" pode reduzir a máxima 
força para deflexão dos foles à metade ou até em 100%. 
2º- Melhora a estabilidade da junta. 
Pelo "cold spring" da junta em 50%, o deslocamento máximo do fole é reduzido pela metade, o 
que associado ao efeito da pressão interna, torna a junta mais estável. 
3º- Diminui a folga necessária entre os componentes da junta 
As folgas necessárias ao livre funcionamento do fole, para acomodar a deflexão lateral ou a 
rotação angular, são reduzidas com o "cold spring" da junta. Os componentes mais afetados 
pelas folgas são: camisas internas e coberturas externas dos foles, tirantes limitadores e 
tensores, e pantógrafos. 
 
10 Juntas de expansão para gases quentes com temper aturas acima de 350ºC 
Nessas juntas o fole metálico deve ser protegido do fluxo dos gases que carreiam  particulados 
ou pós de catalisador. 
Há dois arranjos utilizados. 

a- Purga com vapor d’água 
É injetado vapor d’água no espaço anular entre o fole e a camisa interna. 
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Ilustração da injeção de vapor no espaço anular 
 
Não é mais utilizado devido às ocorrências de corrosão provocada pelo fluido de purga, no 
caso vapor d'água de baixa pressão, contaminado com sais de cloreto, que se condensa ao 
contato com a parede fria do fole, provocando corrosão no fole.   
 

b- Junta seca 
É a alternativa empregada em que se utiliza um mangote metálico flexível, preenchendo o 
espaço anular, entre o fole e a camisa interna, bloqueando e impedindo o contato do gás com o 
fole. 
O mangote deve ser resistente às temperaturas de operação do produto e à sua agressividade, 
impedindo o acesso do produto ao fole.  
O espaço entre o fole e a camisa é então preenchido com manta cerâmica. 
 

 

         
Ilustração do arranjo da junta seca 
 
11 Materiais de fabricação do fole 
A seleção do material do fole está condicionada ao meio a que está exposto e à influência das 
temperaturas elevadas que provocam a redução da resistência mecânica, mecanismos de 
degradação metalúrgica e o fenômeno da fluência.  
Além disso, o fluido interno normalmente apresenta características de alta agressividade 
química e/ou abrasiva, que é muito ativada em temperaturas elevadas. 
Os materiais para fabricação dos foles são os mais variáveis, metálicos e não metálicos. 
 
11.1 Foles de materiais não metálicos 
Há aplicações de juntas de expansão em que os foles são fabricados de elastômeros (naturais 
ou sintéticos) e de mantas de tecidos de fibras sintéticas, reforçados com fio de metal. 
Estes foles são aplicáveis em condições especiais de temperaturas e pressões baixas, quando 
são considerados como alternativas aos foles metálicos, apresentando vantagens significantes 
de custo e desempenho. 
Em contraste com os foles metálicos, os foles de elastômeros e de tecidos reforçados 
oferecem: 
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a- Menor comprimento face-a-face da junta, o que reduz perdas de pressão, economiza espaço 
e custos; 
b- Ausência de reação de mola aos movimentos impostos; 
c- Resistência superior aos meios corrosivos e não são sujeitos a problemas de fadiga; 
d- Menores custos de instalação e de manutenção. 
 
Além da função de absorver os movimentos devidos à dilatação térmica do sistema, os foles de 
elastômeros e tecidos ainda:  
a- Amortecem as vibrações e ruídos dos equipamentos rotativos (bombas, compressores, 
ventiladores ...); 
b- Compensam desalinhamentos de equipamentos e recalques do terreno; 
c- Absorvem pulsos de pressão do sistema. 
 
A maior utilização é em dutos de gases e vapores, particularmente nas centrais térmicas de 
geração de energia elétrica. Esses dutos são normalmente retangulares, operando com 
pressão interna quase atmosférica e temperaturas elevadas. Para proteção, os foles são 
isolados termicamente com luva interna e material isolante. As vantagens dos materiais não 
metálicos sobre os metálicos são a capacidade de absorverem movimentos de torção, a 
resistência superior à fadiga e serem praticamente inerte aos meios corrosivos. 

 
Ilustração de foles não-metálicos de elastômeros 
 
Quando a pressão é baixa, até 0,5 kgf/cm², o fole metálico pode ser substituído por material de 
tecido tipo “fabric”, produzido com fibras sintéticas. 
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Ilustração de uma junta de expansão de tecido 
 
11.2 Foles metálicos 
Os materiais metálicos são utilizados para produtos tóxicos e em condições críticas de pressão 
e temperatura.  
Os aços inoxidáveis austeníticos são os preferidos pelas excelentes propriedades de 
conformação, resistência à fadiga, resistência às altas temperaturas, e imunidade a muitas 
formas de corrosão. O ponto falho desses aços é a falha identificada por "trinca de corrosão 
sob tensão", que decorre da combinação das altas tensões atuantes nos foles e da 
concentração de íons de cloro, de sais de cloretos presentes nas correntes dos produtos, sobre 
as paredes do fole.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiais de 
fabricação dos  
Foles 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperaturas de metal  

      -200ºC         +200ºC           400ºC            600ºC           800ºC 
      
      
 Alumínio      
     
      

 Aço inoxidável 
austenítico não 
estabilizado 

   

      
 Aço inoxidável austenítico 

estabilizado 
  

    
 Aços de alta liga tipo INCONEL, INCOLOY e ligas 

especiais 
 

Materiais para os foles metálicos 
 
Ao se deparar com fluidos agressivos, de alta corrosividade ou abrasividade elevada, 
recomenda-se a utilização da luva ou camisa interna, com purga contínua ou bloqueio 
estanque do espaço anular. Essa medida previne a entrada do produto e reduz a temperatura 
do fole. 
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11.3 Principais fatores operacionais que influem no  comportamento dos foles metálicos 
a- Temperatura 
As temperaturas normais do fole em operação e em emergência podem chegar a valores bem 
elevados, da ordem de 400 a 800ºC.  
Nestas condições o comportamento do material do fole é capital, pois deve resistir à oxidação e 
às trincas intergranulares induzidas e a outros fenômenos metalúrgicos ligados à fluência 
("creep") e à ruptura em altas temperaturas, e ainda as provocadas pela fadiga térmica do 
material. 
 
b- Meios ácidos 
Em meios ácidos, além da agressividade que leva ao ataque químico, para o qual o material 
deve ser selecionado conforme as tabelas da NACE-Corrosion Data, há também o risco de 
corrosão sob tensão. 
A corrosão sob tensão age através do ataque de um eletrólito ácido sobre a parede fria do fole, 
ocasionando trincas intergranulares nas regiões mais tensionadas do material. 
Os meios ácidos mais comuns nesses equipamentos são: 
a) Gases sulfurosos devido aos compostos de enxofre presentes nos produtos.  
b) Ácidos politiônicos que se formam na parada dos equipamentos para manutenção, 
constituídos pela combinação dos compostos sulfurosos presentes nos gases residuais de 
combustão, com o oxigênio do ar úmido, que penetra nos equipamentos.  
c) Cloretos presentes no vapor d'água usado para a purga das juntas, que ao se 
condensarem sobre a parede fria do fole promovem trincas por corrosão sob tensão. 
 
Quando estes meios não podem ser eliminados, os foles devem ser mantidos aquecidos, 
através de mantas térmicas, acima da temperatura de condensação dos gases e/ou empregar 
materiais estabilizados, para impedir-se a sensitização em temperaturas elevadas. 
 
12 Modos de falha mais frequentes de foles de junta  de expansão 
A falha da junta de expansão pode ocorrer no fole ou em outro qualquer componente, devido à 
problemas de projeto ou de fabricação, instalação deficiente, não retirada das travas dos foles 
ao início da operação, rompimento dos tirantes ou de algum outro acessório. 
Porém para os foles, os modos de falha mais comuns são. 
  
12.1 Instabilidades do fole ("SQUIRM") 
Os foles metálicos são sujeitos à instabilidade elástica, que pode dar-se de duas maneiras: 
instabilidade de coluna e instabilidade localizada, ambas decorrentes da pressão interna. 
A instabilidade tipo coluna  é definida como um grande deslocamento lateral, descontrolado, da 
seção média do fole, enquanto suas extremidades se mantêm alinhadas e fixas.  
Está associado com foles que apresentam uma razão comprimento x diâmetro grande e é 
análoga à flambagem de colunas esbeltas, quando sob a ação de cargas axiais de 
compressão.  
Nos foles essa limitação é expressa pela "pressão de instabilidade ou squirm", calculada para 
cada junta de expansão. 

 
A instabilidade tipo localizada  se dá no plano de uma ou mais corrugações, tal que este plano 
se desloca para uma posição não mais perpendicular ao eixo do fole. Está relacionada com 
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altas tensões, atuando na parede do fole, devidas à pressão interna. Nos foles essa limitação é 
avaliada pela tensão meridional de flexão devida à pressão interna. 
Para as juntas de expansão, sujeitas a movimentos lateral e/ou rotação, surgem forças devidas 
a pressão interna desbalanceadas, que tendem a fletir o eixo do fole, podendo levar à 
instabilidade, antes da pressão teórica prevista.  
 
12.2 Trincamento do fole pela fadiga acumulada 
O fole está sujeito a vários ciclos de variação de tensões, produzidos durante as condições de 
operação da junta de expansão. Isto inclui os procedimentos de partida e parada, as condições 
de operação normal e ainda as emergências operacionais. É o que provoca fadiga acumulada 
do fole, e deve ser levado em consideração na verificação da sua vida útil. 
 
12,3 Efeitos de vibração nos foles 
Os foles metálicos podem ser utilizados para eliminar ou reduzir vibrações com alta frequência 
e baixa amplitude originadas em máquinas alternativas, mas não devem ser aplicados quando 
as vibrações são de baixa frequência e alta amplitude, que são maléficas ao funcionamento do 
fole. 
A junta de expansão também não funciona para absorver vibração de origem no fluxo de 
produto, isto é, por ex. em pulsos da pressão interna. 
Por outro lado, fluxos de alta velocidade ou turbulentos podem induzir vibração no fole e para 
se evitar este risco, luvas ou camisas internas devem ser utilizadas. 
 
12.4 Torção em fole 
Quando em operação, o sistema transmite esforços que são aplicados nas extremidades da 
junta de expansão. O esforços do tipo forças axiais, forças laterais ou cortantes e momentos 
fletores podem ser resistidos pelos foles, porém a torção ou momento torsor deve ser evitado, 
pois desestabiliza a geometria do foles.  
 
12.5 Ataques corrosivos ao material do fole 
Internamente ocorre por contato com o fluido e externamente ocorre por condensação de 
ácidos politiônicos durante as paradas. 
 
12.6 Erosão do fole 
Acontece nos casos de fluidos contendo particulados ou materiais em suspensão e também 
nas juntas com purga de vapor d’água com gotículas de condensado. 
 
13 Tipos de extremidades ou terminações 
As juntas de expansão podem ser fornecidas em diferentes tipos de extremidades:  

Flangeadas Pontas para solda Flanges soltos - Van Stone 

  

 

 
14 Acessórios 
A depender do tipo de junta de expansão os seguintes acessórios são empregados. 
 
14.1 Tirantes tensores 
Os tirantes são usados para: 
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a– resistir à força de pressão, no caso de falha das ancoragens; 
b– limitar o movimento a ser absorvido pela junta, permitindo apenas movimentos laterais. 
São barras circulares usadas nas juntas universais para resistirem à pressão interna nos foles 
e outras cargas atuantes, conforme acima. 

 
O dimensionamento dos tensores e a fixação na junta devem considerar os carregamentos: 
a- Tração devido à pressão interna ou compressão na pressão externa, quando deve ser 
analisado o risco de flambagem; 
b- Flexão resultante da fixação do tensor no corpo da junta; 
c- Peso do tubo intermediário e do produto contido; 
d- Pesos de partes do sistema que descarregam sobre a junta; 
e- Efeito do vento e terremoto sobre a junta. 
Obs.: Em todas as situações se devem levar em consideração a concentração de tensões nas 
regiões roscadas dos tirantes e porcas. 
Os locais do corpo da junta de fixação dos tensores devem ser analisados para se evitar altas 
tensões localizadas e melhor se distribuir os esforços transmitidos. 
Mesmo quando a junta universal deve absorver movimento axiais, deixando de ser balanceada 
à pressão, os tensores devem ser dimensionados ao empuxo de pressão, pois agem como 
limitadores dos foles. 
 
14.2 Articulações, dobradiças ou pivôs 
As dobradiças são usadas nas juntas de expansão e permitem somente movimento angular em 
um plano, além de resistir à força de pressão. 

 
14.3 Anel cardânico 
São usados anéis cardânicos nas juntas de expansão para permitir movimentos angulares em 
qualquer plano e resistir à força de pressão. 

 
Nota: Os componentes das estruturas para articulação das juntas de expansão rotuladas e 
cardânicas são dimensionados para resistir ao empuxo de pressão no fole. 
Além destes devem ser considerados: 
a- Esforços de tração ou compressão e de flexão provenientes de cargas de peso adjacentes à 
junta; 



        petroblog-Santini                                                                                                   Fl. 16/22 
 

b-  Torção, em relação ao eixo longitudinal da junta, provocada pelo sistema. 
Para redução das tensões de cisalhamento e de contato ("bearing stress") nos furos e nos 
pinos dos pivôs, é recomendado o uso do arranjo "duplo corte", em que a articulação se 
constitui de uma chapa central entre duas outras. 
Os apoios das articulações no corpo da junta podem ser do tipo anéis circulares e/ou sapatas 
retangulares. 
 
14.4 Tirantes limitadores da movimentação do fole 
São barras circulares usadas em cada fole, para protegê-lo contra movimentos axiais além do 
previsto. 
Os limitadores devem suportar o empuxo de pressão. 
 
14.5 Pantógrafos ou Ligações pantográficas 
As ligações pantográficas são estruturas feitas de barras e perfis metálicos, usadas nas juntas 
de expansão universais para distribuir o movimento igualmente entre os dois foles e suportar o 
peso do tubo intermediário. Em juntas que apresentam isolamento térmico interno em concreto 
refratário, as ligações pantográficas têm a função de impedir o esmagamento do fole inferior, 
quando a junta é instalada no sentido vertical ou inclinado e dar suportação extra ao tubo 
intermediário. As ligações pantográficas não são projetadas para absorver força de pressão. 

 
A ligação pantográfica deve: 
a- Garantir movimento simultâneo e uniforme dos foles; 
b- Sustentar o trecho intermediário da junta enquanto permite livremente os movimentos 
previstos para os foles; 
c- Não restringir qualquer dos movimentos previstos para a junta. 
O dimensionamento dos elementos do pantógrafo leva em conta o peso do trecho 
compreendido pelo tubo intermediário e os 2 (dois) foles, acrescidos do produto e acessórios 
existentes. 
 
14.6 Camisa ou luva interna 
São cilindros concêntricos aos foles, internamente, fixos numa extremidade, tendo a outra livre 
para dilatar-se. 
As finalidades da camisa interna são proteger o fole contra meios agressivos e/ou erosivos, 
evitar a vibração do fole pela velocidade do fluxo e reduzir perda de carga na junta de 
expansão. 
Normalmente são de aço inoxidável e dimensionados pela pressão do fluido. Quando a camisa 
tem purga, ela deve ser verificada para pressão externa, igual a do fluido de purga. 
Nos casos em que a camisa é revestida com refratário isolante e/ou antierosivo, ela deve ser 
verificada para o peso próprio final, particularmente a solda de fixação da camisa à junta. 
Para as juntas com previsão de movimentos de rotação e/ou lateral, é necessário analisar a 
possibilidade da interferência interna, entre a camisa e o corpo da junta.  
Nestas situações, em juntas com purga, verificar se há folga suficiente, em toda a periferia, 
para a circulação do fluido de purga, na posição de operação da junta. 
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As seguintes situações requerem a utilização de luva interna, para proteção do fole da junta de 
expansão: 
a- Quando é necessário reduzir ao mínimo a perda de carga no sistema e um fluxo suave é 
requerido. 
b- Quando as velocidades de fluxo são altas e poderiam induzir vibração ao fole: 
b.1) Ar, vapor d'água e gases em geral  v ≥ 8m/s; 
b.2) Água e líquidos em geral v ≥ 3m/s. 
c- Para os casos em que a junta de expansão fica localizada (devido à proximidade de curvas e 
válvulas) em região de fluxo turbulento, a velocidade média do escoamento deve ser 
multiplicada por 4 (quatro), para enquadramento no critério anterior. 
d- Onde há risco de erosão (como em sistemas contendo sólidos em suspensão, catalisadores 
ou outros meios abrasivos) luvas de espessura elevada ou protegida por revestimentos anti-
erosivos são usadas; 
e- Em aplicações de alta temperatura para reduzir a temperatura do fole; 
f- No caso de fluxos viscosos e de transporte de pó, em que há o risco de depósito e 
incrustação sobre o fole, aglomerando-se nas corrugações, se deve prever a purga contínua do 
espaço anular entre a luva e o fole, ou o uso de mangote metálico fixado à extremidade da 
camisa externa, que impeça a entrada do produto no fole. 
 
14.7 Luva Externa ou Cobertura 
Externamente, sobre os foles, para proteção contra acidentes no transporte e instalação, são 
montadas luvas ou camisas externas. Elas são fixas numa extremidade e livres na outra.  
Também se destinam a proteger os foles contra as intempéries e riscos  de choque durante a 
operação da junta de expansão. 
Nos foles isolados externamente servem de suporte para o isolamento térmico. 
 
14.8 Conexões para purga 
Em juntas com purga da camisa interna, em que se deve impedir o acesso do produto aos 
foles, são montadas conexões para injeção do fluido de purga. Geralmente, são bocais de 
tubulação de φ1" a φ11/2" defasadas de 90º. 
 
14.9 Olhais de içamento 
Para a movimentação da junta, durante o transporte e instalação, e ainda nas ocasiões de 
remoção para reparos, são previstos orelhas ou olhais de içamento. 
Eles são dimensionados para sustentarem o peso da junta completa (como instalada), e se 
deve prever um fator de impacto (no mínimo 2), multiplicativo, para prevenir cargas súbitas, 
durante a movimentação e a instalação das juntas. 
Ainda no projeto se deve estudar a melhor posição de movimentar-se a junta, sem transferir 
carga aos foles, a fim de locar os olhais. Os pontos de fixação dos olhais devem ser verificados 
para limitarem-se as tensões localizadas. 
 
14.10 Travas para transporte e instalação 
Para evitar que os foles sejam comprimidos, ou distendidos ou deformados lateralmente 
durante as movimentações para transporte e instalação, as juntas devem vir de fábrica com 
barras de travejamento, ao longo do corpo.   
Essas travas devem ser mantidas até a instalação no local da montagem e durante os testes 
de pressão do sistema. 
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Para a partida ou entrada em operação do sistema é fundamental a remoção dessas travas. 
 
15 Casos de juntas de expansão instaladas em equipa mentos 
As situações mais frequentes de utilização de juntas de expansão são os sistemas de 
tubulações, porém há também casos de utilização em equipamentos. 
 
15.1 Juntas em permutadores de calor 
Nos permutadores de calor, tipo casco e tubos, o diferencial de temperatura entre o casco e os 
tubos, ou ainda a dissimilaridade de materiais entre o casco e os tubos, pode resultar em 
significativos diferenciais de dilatação térmica e consequentemente altas tensões. 
Na maioria dos casos isto é solucionado com configurações favoráveis para os permutadores, 
que permitem o casco e os tubos dilatarem, independentemente, sem restrições. É o caso dos 
permutadores tipo "U" e de espelho flutuante. 
Quando isto não é possível, a utilização de junta de expansão para absorver os diferenciais de 
dilatação térmica é a solução. 
A junta de expansão é empregada então em 2 arranjos particulares: 
a- No casco de permutadores de espelho fixo; 
b- No cabeçote de retorno dos permutadores de espelho flutuante de 1 (uma) passagem nos 
tubos. 
 
15.2 Juntas em tanques de armazenamento 
As linhas conectadas aos tanques de armazenamento, particularmente, no caso de tanques de 
grande porte, apresentam um comportamento bem característico.  
Nessas condições dois fenômenos induzem ao uso de juntas de expansão:  
a- recalques homogêneo e localizado que ocorrem nas fundações desses tanques; 
b- deformação elástica do costado, conhecida como "embarrigamento" do tanque, quando 
cheio de líquido.  
O recalque desnivela as conexões do tanque em relação às tubulações conectadas e a 
deflexão do costado provoca uma rotação das conexões, desalinhando-as. 
 Por estas razões é costume montar juntas de expansão junto aos bocais desses tanques 
 
15.3 Juntas em Conversor de Unidade de Craqueamento  Catalítico Fluidizado - UFCC 
Um caso típico de maciça aplicação de juntas de expansão são os Conversores das Unidades 
de UFCC. 
As altas temperaturas, acarretando dilatações térmicas elevadas entre os componentes, e a 
compaticidade das instalações obrigam ao uso de juntas de expansão para absorver a 
variedade dos deslocamentos presentes. 
Essas juntas podem ser internas ou externas, dependendo do componente onde está 
instalada. 
 
15.4 Juntas em compressores, turbinas e bombas. 
As juntas instaladas em máquinas rotativas têm os seguintes objetivos: 
a- Compaticidade da instalação; 
b- Absorver os esforços de pressão e os deslocamentos das tubulações conectadas, para 
prevenir esforços em bocais e desalinhamentos de eixo; 
c- Amortecer a vibração originada nessas máquinas não transmitindo ao sistema. 
São comumente juntas balanceadas à pressão, para não se correr o risco de altos esforços em 
bocais. 
 
15. 5 Juntas em internos de vasos de pressão 
Em vasos de pressão, tipo torres de processamento e reatores, as juntas de expansão são 
utilizadas em tubulações internas e em bandejas, para prover flexibilidade e absorver 
dilatações térmicas. 
Um caso interessante é o das bandejas ou panelas de retirada de produto, em que há 
necessidade de estanqueidade total, por requisito de processo, e a construção é toda soldada, 
obrigando ao emprego de um fole na periferia.  
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16 Fabricação, Inspeção e Testes das Juntas de Expa nsão 
As juntas de expansão para uso em tubulações e equipamentos são, normalmente, fabricadas 
segundo as regras das normas: 
a- ASME para o corpo; 
b- EJMA para os foles corrugados; 
c- AISC para os acessórios estruturais. 
 
Os tipos de foles corrugados de lâmina metálica fina são fabricados por conformação com 
pressão hidráulica ou por conformação mecânica 
 

 
Ilustração das fases da fabricação do fole  
 
17 Controle da qualidade da fabricação da junta 
Na tabela a seguir estão resumidas as várias fases da do controle da fabricação do fole e da 
própria junta de expansão. 
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O teste de pressão hidrostática da junta de expansão deve ser executado fábrica, após a 
montagem dos foles e de todos os componentes que devem resistir à pressão (tirantes, 
articulações, anéis e sapatas suportes, pinos, etc.). 
 
No campo, por ocasião do teste de pressão do sistema de tubulações ou do equipamento, os 
foles devem estar travados, para impedir o alongamento excessivo, que poderia levar até ao 
rompimento.  
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18 Reparos tipo “capote” sobre o fole furado em jun tas de expansão 
Ao encapsular ou instalar um capote no fole furado, se deve levar em conta que o diâmetro e consequentemente a área transversal do capote 
é maior que a área do fole, portanto a força do empuxo também crescerá, afetando os pontos de fixação da tubulação. 
 
Encapsulamento do fole 
metálico furado  

Encapsulamento do fole 
de tecido furado  
 
Preparação do duto para 
a soldagem das laterais 
para a colocação do 
novo tecido sobre o fole 
vazando, estancando o 
vazamento. 

 
 

Encapsulamento do fole 
metálico furado. 
 

Caso em que a ocorrência 
da trinca foi no lado do 
"vale" da junta, o que levou 
à necessidade de soldagem 
de uma tira de chapa fina 
entre dois "picos" da junta, 
matando-se assim um 
gomo. 
 

O reparo artesanal 
envolvendo o fole com 
manta cerâmica, 
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19 Recomendações da norma ASME 31.3 Process piping para a especificação de 
Juntas de Expansão 
 
Fonte: ASME B31.3 F304.7.4 Expansion Joints.  
As seguintes considerações específicas devem ser avaliadas pelo projetista ao 
especificar requisitos de juntas de expansão, em complementação às diretrizes dadas 
nos Padrões EJMA Expansion Joints Manufacturer Association: 
(a) Susceptibilidade à fissuração por corrosão sob tensão dos materiais de construção, 
em particular dos foles, considerando o teor específico de liga, método de fabricação e 
condição final de tratamento térmico. 
(b) Consideração não apenas das propriedades do meio fluido, mas também do 
ambiente externo à junta de expansão e da possibilidade de condensação de vapores 
ácidos na atmosfera ou ainda a formação de gelo, devido ao funcionamento do fole a 
uma temperatura reduzida. 
(c) Consideração da especificação de uma espessura mínima de fole ou lâmina (no 
caso de fole multi-lâmina), tendo em vista que fole de espessura excessiva pode 
reduzir a vida de fadiga da junta de expansão e aumentar as reações nas 
extremidades. 
(d) Acessibilidade da junta de expansão para manutenção e inspeção. 
(e) Necessidade de critérios de estanqueidade para vedações mecânicas em juntas 
tipo deslizamento. 
(f) Especificação de procedimentos de instalação e transporte, colocação de barras 
predefinidas para que a junta de expansão não seja estendida, comprimida ou 
deslocada para compensar o alinhamento inadequado da tubulação, exceto o 
deslocamento “offset” intencional especificado pelo projetista da tubulação. 
(g) Necessidade de solicitar dados ao fabricante da junta de expansão, incluindo: 
(1) área de empuxo de cálculo; 
(2) rigidez ou constante de mola lateral, axial e rotacional; 
(3) vida cíclica calculada sob as condições de projeto especificadas; 
(4) força de atrito em dobradiças, tirantes, etc.; 
(5) comprimento e peso instalados; 
(6) requisitos para suporte adicional ou restrição na tubulação; 
(7) elementos de juntas de expansão que são projetados para serem não isolados 
durante a operação; 
(8) certificado de qualidade de usina dos materiais de construção das partes de 
contenção de pressão; 
(9) pressão de teste hidrostática ou pneumático; 
(10) memória de cálculos de projeto. 
 


