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O que se entende por 
Equipamentos de Processo?

São equipamentos
utilizados nas unidades de
processamento de Refinarias,
Petroquímicas e Fábricas de 
produtos químicos, 
farmacêuticos e alimentícios. 

Podem ser equipamentos
rotativos ou dinâmicos e
equipamento estáticos

Principais equipamentos estáticos

Vasos de 
pressão

Torres ou Colunas, Vasos, 
Reatores, Esferas

Permutadores 
de calor

Casco & Tubos (TEMA)
Resfriador a ar (“Air cooler”)
Permutador de Placa

Caldeiras de 
vapor

Flamotubular
Aquotubular

Fornos Aquecimento 
Reformadores
Coqueamento Retardado

Tanques de 
armazenagem

Teto fixo
Teto flutuante

Tubulações 
industriais

Tubos, Flanges, Acessórios. 
Válvulas, Juntas de vedação, 
Juntas de expansão, 
Parafusos / porcas

Principais 
equipamentos 

dinâmicos

Bombas

Compressores

Turbinas

Acionadores Motor elétrico 
Motor de 
combustão
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Vasos Acumuladores, Decantadores,
Separadores de óleo, gás e água,
Desaeradores 

Reatores Processamento
Hidrotratamento: HCC. HDT, HDS
Reforma Catalítica
Tambor de Coqueamento
Conversor de FCC

Torres Fracionadoras,
Retificadoras,
Absorvedoras

Permutadores 
de calor

Trocadores, Refervedores,
Resfriadores, Aquecedores,
Condensadores

Tubulações 
industriais

Processo, utilidades, transporte de 
óleo (oleodutos) ou gás (gasodutos), 
drenagem, auxiliares de máquinas e 
de instrumentação

Cada um 
destes tipos de  
equipamentos 
pode ter vários 
serviços, 
dependendo da 
utilização na 
unidade de 
processo.
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ESFERA

TANQUE

FORNO
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CALDEIRA

PERMUTADOR DE CALOR

JUNTA DE EXPANSÃO
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VÁLVULA GAVETA
PSV - VÁLVULA DE ALÍVIO E SEGURANÇA
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E quais são os
materiais de
que falaremos?

São os materiais
metálicos, 
não metálicos e
compósitos.

Materiais 
metálicos

Ferrosos
Ferro fundido, Aço carbono, Aço 
baixa liga (Cr-Mo), Aços 
inoxidáveis, Aços ao Níquel

Não ferrosos
Chumbo, Alumínio, Cobre, Níquel, 
Titânio, Zircônio e as ligas 
respectivas

Consumíveis 
de soldagem

Eletrodos, fios, arames, fitas e 
fluxos

Não metálicos Plástico, Borracha, Cerâmica, 
Grafite, Teflon, Silicatos, Lã de 
rocha, Revestimentos orgânicos 
(Belzona, Sakafen, Epoxi,...) 

Compósitos Concreto, Refratários, PRFV, 
PEAD, Materiais “fireproofing”
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Formas de apresentação destes materiais

Metálicos ferrosos e não ferrosos :
Chapas grossas, chapas finas, forjados, fundidos, t ubos, tubos de 

troca térmica, perfis, vigas, barras, acessórios de  tubulação, 
fios e cabos.

Não metálicos :
Papelões, mantas, aglomerados. 

Compósitos :
Chapas, tubos, acessórios, perfis, vigas.
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Estruturas de material pultrudado plástico reforçad o com fibra de vidro
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Juntas de vedação

Junta de grafite

Junta de papelão hidráulico

Junta espiralada Junta de anel
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Tubulação de água de resfriamento construída em mat erial PRFV, 
com certificação para fogo

Teste de fogo conforme ASTM
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PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DE CALDEIRARIA

Mecânicos
Metalúrgicos
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14

A grande importância dos metais na tecnologia 
moderna deve-se, à facilidade com que eles podem se r 
produzidos nas mais variadas formas, para atender a 
diferentes usos. 

Os processos de fabricação de peças a partir dos 
metais no estado sólido podem ser classificados em:  
- Fundição: cria-se um volume a partir de massa de 
metal fundido;
- Conformação Mecânica: volume e massa são 
conservados; 
- Remoção Metálica ou Usinagem: retira-se material 
para se obter a forma desejada.

Processos de fabricação de equipamentos
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15

Os processos de conformação mecânica podem ser 
classificados de acordo com o tipo de força aplicad a ao material:

Compressão direta
• Forjamento, Laminação

Compressão indireta
• Trefilação, Extrusão, Embutimento

Tração
• Estiramento

Flexão
• Dobramento

Cisalhamento
• Corte

15
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Processos de construção dos equipamentos de process o e de seus 
componentes

Processos 
mecânicos

Conformação mecânica 
ou por deformação 

plástica

Laminação
Calandragem 
Forjamento
Prensagem
Estampagem
Extrusão
Trefilação
Expansão ou 
Mandrilagem 

Conformação por corte
ou usinagem

Torneamento
Fresamento
Plainamento
Retífica
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Processos 
metalúrgicos

Conformação 
por 

solidificação

Fundição
Micro-fundição
Soldagem: 
• solda homogênea  

• dissimilar

Conformação 
por 

sinterização

Metalurgia do pó

Processos de construção dos equipamentos de 
processo e de seus componentes
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Processos de fabricação de equipamentos e 
componentes

Conformação
É o processo mecânico onde se obtém peças através d a compressão 

de metais sólidos em moldes, utilizando a deformaçã o da matéria-
prima para o preenchimento das cavidades dos moldes .

O processo pode ser executado a quente o a frio, co nsistindo de: 
• Forjamento
• Laminação
• Trefilagem
• Extrusão
• Estampagem
• Expansão.

18
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Forjamento
É a conformação por esforços compressivos de 

impacto, tendendo a fazer o material dútil a assumir  
o contorno da ferramenta conformadora, chamada 
matriz ou estampo ou molde.

Processo de transformação de metais por prensagem 
ou martelamento (é a mais antiga forma de 
conformação existente).

A matéria-prima é colocada na parte inferior do mol de 
e é conformado por ferramenta de impacto  dentro 
do molde.

É um processo muito utilizado na caldeiraria. 19
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20

Prensa



Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

Laminação 
É conjunto de processos em que se faz o material pa ssar através da 

abertura entre cilindros que giram, reduzindo a seç ão transversal.
O processo reduz a espessura de uma chapa, barra ou  perfil 

metálico por meio de sua passagem entre dois ou mai s cilindros 
girantes, com separação menor que a espessura de en trada. 

Os produtos podem ser placas, chapas, barras de dif erentes seções, 
trilhos, perfis diversos, anéis e tubos.

Divide-se em 2 grandes ramos: Laminação de produtos  planos e não 
planos.

Laminação de produtos planos
O objetivo é produzir chapas de determinada espessu ra a partir de 

chapas mais grossas, ou de blocos ou lingotes. 
A redução é progressiva, em vários passos e sempre num mesmo 

plano, cada passo reduz a espessura num certo perce ntual. 
Laminação de produtos longos (não planos)

O objetivo é produzir barras (redondas, quadradas, chatas) ou perfis 
(cantoneiras, vigas U e I, trilhos, dormentes metál icos, etc). 

Para isso é necessário que a deformação seja muitas  vezes 
alternada entre 2 planos, de modo que a largura e e spessura 
sejam reduzidas. 

21



Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

22

Laminadora
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Trefilagem 
É a redução da seção transversal de uma barra, fio ou tubo, 

“puxando-se” a peça através de uma ferramenta (fiei ra ou 
trefila) com forma de canal convergente.

O processo de trefilação consiste em puxar o metal através de 
uma matriz, por meio de uma força de tração a ele a plicada na 
saída da matriz. 

Geralmente a parte metálica apresenta simetria circ ular, embora 
isto não seja um requisito necessário.

É o processo de fabricação de arame, barras finas d e metal, fios 
elétricos, cabos, clipes de papel, corda para instr umentos 
musicais e raio para rodas. 

23



Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

24

Trefiladora
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Extrusão 
É o processo em que um bloco metálico é “empurrado”  contra a 

matriz conformadora ou  orifício, chamada de matriz  de 
extrusão, com redução da sua seção transversal.

Os produtos extrudados têm secção transversal const ante com 
dimensões bastante precisas, podendo no caso de peç as 
compridas serem cortadas ou fatiadas de acordo com a 
necessidade de uso.

O produto final pode ser uma barra, perfil, tubo, qu adros de 
janelas e portas, trilhos para portas deslizantes, maçanetas, 
trancas e engrenagens.

25
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Extrusora
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Estampagem 
A estampagem é um dos processos de alteração de for ma, através de 

deformação plástica de chapa.

No caso da estampagem convencional em prensa, um pu nção exerce força 
sobre a chapa, obrigando-a a tomar a forma geométri ca definida pelo 
par punção/matriz. 

No caso da estampagem por explosão, a chapa é posic ionada sobre a 
matriz e uma carga explosiva é colocada a uma distân cia determinada. 
A onda de choque causada pela explosão provoca a de formação da 
chapa até tomar a forma da matriz.

As operações de estampagem podem ser resumidas em t rês básicas: 
corte, dobramento e embutimento.

Com a ajuda da estampagem de chapas, fabricam-se pe ças de aço 
carbono, aços inoxidáveis, alumínio, cobre e de dif erentes ligas não 
ferrosas, para fabricação em série, como por exempl o de utensílios 
domésticos. 27
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28

Calandragem

É um processo de fabricação por deformação, em que de 
uma chapa plana se obtém um cilindro, que é depois 
soldado longitudinalmente, para fechamento da seção  
cilíndrica.
É um processo muito empregado para a fabricação do corpo 
de  vasos de pressão, de tubos e de dutos.
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Expansão ou Mandrilamento
É uma operação que visa alargar uma fenda ou furo e m 

um componente (por ex. espelho de permutador de 
calor), fazendo passar através do mesmo uma 
ferramenta de maiores dimensões, para fixação de 
outro componente (por ex. tubo de troca térmica).

30
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Fundição
O processo de fundição é utilizado para dar forma ao s materiais por meio 

da sua fusão, consequente liquefação e seu escoamen to ou 
vazamento para moldes adequados e posterior solidifi cação.

São fundidos metais e certos materiais sintéticos c omo plásticos e 
polímeros.

O processo de fusão dá pelo aquecimento da matéria prima até atingir 
seu ponto de liquefação. Após derretida será escoad a ou injetada, 
numa cavidade normalmente denominada molde. Uma vez resfriada, a 
matéria prima solidifica-se tomando  a forma em negativo .

Antes da fusão do material, é necessária a preparaç ão do molde . 

O molde consiste em um componente cuja função é rec eber o produto 
liquefeito e transformá-lo por solidificação na peç a correspondente ao 
modelo que serviu de base para a sua formação.

Os processos ainda mais utilizados para a confecção dos moldes 
convencionais são materiais refratários e abundante s na natureza, os 
mais usados são areia, gesso, cimento e materiais c erâmicos. 31
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Soldagem
A soldagem é um processo que visa a união de materi ais, 

similares ou não, de forma permanente.

Existem basicamente dois grandes grupos de processo s de 
soldagem. 

O primeiro se baseia no uso de calor , aquecimento e fusão parcial 
das partes a serem unidas, e é denominado processo de 
soldagem por fusão.

O segundo se baseia na deformação localizada das partes a 
serem unidas, que pode ser auxiliada pelo aquecimen to dessas 
até uma temperatura inferior à temperatura de fusão , 
conhecido como processo de soldagem por pressão ou 
brasagem.

32



Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

33



3434

Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

Esquema de fabricação de equipamentos

Matéria prima

Usina 
Siderúrgica

Fundição 
em molde Lingotamento

Conformação mecânica

Produto semi-acabado

Produto acabado

Solidificação Solidificação 

Forjamento  
Laminação 

Corte, calandragem, 
prensagem, 
mandrilagem e 
soldagem Usinagem

Retificação 
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NOÇÕES 
SOBRE 

PRODUÇÃO
DE 

AÇO
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ESQUEMA DE PRODUÇÃO DE AÇO EM UMA USINA SIDERÚRGICA

A Usina Siderúrgica é a empresa 
que transforma o minério de ferro 
em aço, para uso comercial. 

Este processo consiste na redução 
do óxido de ferro (FeO) em 
presença de Carbono, sob a forma 
de coque ou carvão, em 
equipamentos chamados Alto-
Fornos. 
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ESQUEMA DE PRODUÇÃO DE AÇO – FORNOS SIDERÚRGICOS
ALTO FORNOS

Os Altos-fornos são equipamentos característicos da s empresas siderúrgicas.
São estruturas de aproximadamente 100 metros de alt ura e 13 metros de diâmetro construídas
com chapas de aço e revestidas internamente com mat eriais refratários. 

PROCESSO DE REDUÇÃO DO MINÉRIO DE FERRO E TRANSFORMAÇÃO EM GUSA
A CARGA

• Minério de Ferro 
O minério de ferro mais comumente usado é a hematit a, cujo nome se deve à sua

coloração. A hematita é constituída principalmente por um óxido de ferro (Fe2O3) e contém ainda
pequenas proporções de outros minerais, como a síli ca (areia), óxido de alumínio, etc. 

.        Coque ou carvão
Para queima em combustão parcial produzindo calor e  o gás CO necessários à redução

do óxido de ferro. Na presença da hematita e nas te mperaturas elevadas do interior do equipamento,
o CO se combina com o oxigênio do Fe2O3, para forma r o dióxido de carbono ou gás carbônico
(CO2) e liberar o ferro-gusa. 

• Injeção de ar aquecido 
Para alimentar a combustão do coque ou carvão.
• Fundente (calcário) 
Para fluidizar as impurezas e formar a escória a se r descartada.

OS PRODUTOS
Ferro Gusa;  Escória; Gases.
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Lingotamento e Laminação

38
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ESQUEMA 
DO 

ALTO 
FORNO
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Processamento no Alto-forno
Carga: minério de Fe hematita (Fe 2O3);
Fundente: cálcario e dolomita;
Combustível e agente redutor: coque mineral
Comburente: ar

queima
CO + O2 do Fe2O3 CO2 + Ferro gusa

Ferro gusa: 94% Fe + 4% C + Si, Mn, P, S

Ferro Gusa 
Beneficiamento e 
Lingotamento:
Ferro fundido ou
Aço fundido

Fundição em 
molde; 
Laminação em 
chapas;
Forjamento.

Coque+ar    
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Tipos especiais de fornos siderúrgicos

Para aço Carbono e Baixa 
Liga a partir de Ferro Gusa

Para aços Carbono e Baixa Liga limpos 
de granulação fina em Usina integrada

Para aços especiais 
tipo inoxidável
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FORMAS DE 
APRESENTAÇÃO DOS MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES



4444

Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

Formas de apresentação dos materiais de construção 
de equipamentos e tubulações 

• Chapas finas
espessuras ≤ 4,8 mm (3/16”) x 1 524 x 6 096 mm;

• Chapas grossas
espessuras acima de 4,8 mm x 2 438 x 9 144 mm;

• Chapas com revestimento metálico “cladeadas”
• Barras redondas
• Perfis extrudados
• Tubos para condução: sem ou com costura
• Tubos para troca térmica: liso, pinados ou aletados
• Fundidos
• Forjados

Espessuras de chapas padronizadas (mm):
4,8  6,30  8,00  9,50  12,50  16,00  19,00  23,40  25,00  31,50  37,50  
50,00  63,00  75,00  100,00
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Exercícios de fixação
1- Materiais de equipamentos de caldeiraria e tubula ções

1.1- Materiais metálicos
1.1.1- Ferrosos
Ferro fundido, Aço carbono, Aço baixa liga (Cr-Mo), Aços inoxidáveis, Aços ao 

Níquel
1.1.2- Não ferrosos
Chumbo, Alumínio, Cobre, Níquel, Titânio, Zircônio e as ligas respectivas
1.1.3- Consumíveis de soldagem Eletrodos, fios, arame s, fitas e fluxos

1.2- Não metálicos
1.2.1- Plásticos, Borrachas, Cerâmica, Grafite, Tefl on, Silicatos, Lã de 

rocha, Revestimentos orgânicos (Belzona, Sakafen, Ep oxi,...) 

1.3- Compósitos
Concreto, Refratários, PRFV, PEAD, Materiais “firepr oofing”

45
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Exercícios de fixação
2- Formas de apresentação dos materiais

2.1- Metálicos ferrosos e não ferrosos:
Chapas grossas, chapas finas, forjados, fundidos, t ubos, tubos de 

troca térmica, perfis, vigas, barras, acessórios de  tubulação, 
fios e cabos.

2.2- Não metálicos:
Papelões, mantas, aglomerados. 

2.3- Compósitos:
Chapas, tubos, acessórios, perfis, vigas.

46
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Exercícios de fixação
3- Principais equipamentos de caldeiraria
3.1- Vasos de pressão: Torres ou Colunas, Vasos, Rea tores, Esferas, 
Reformadores, Tambor de Coqueamento 

3.2- Equipamentos de troca térmica
Permutadores de calor Casco & Tubos (TEMA)
Permutador de Placa
Resfriador a ar (“Air cooler”) 
Caldeiras de vapor: Flamotubular e Aquotubular
Fornos: Aquecimento, Reformador e Coqueamento 

3.3- Equipamentos de armazenamento 
Líquidos: Tanques de Teto fixo e de Teto flutuante
Gases: Esferas

3.4- Tubulações industriais
Tubos, Flanges, Acessórios. Válvulas, Juntas de ved ação, Juntas de 

expansão, Parafusos / porcas
47
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Exercícios de fixação
4- Principais métodos de fabricação de equipamentos de 

caldeiraria e tubulações
4.1- Conformação mecânica ou por deformação plástica
Laminação, Calandragem, Forjamento, Prensagem, Esta mpagem,
Extrusão, Trefilação,  Expansão ou Mandrilagem

4.2- Conformação por corte, dobramento, embutimento e 
usinagem

Torneamento, Fresamento, Plainamento, Retífica

4.3- Conformação por solidificação
Fundição, Micro-fundição

4.4- Soldagem: solda homogênea,  dissimilar 

4.5- Conformação por sinterização
Metalurgia do pó 48
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Exercícios de fixação
4- Produção de aço
4.1- Processo
Transformação do minério de ferro (hematita) em aço , para uso comercial. 
Este processo consiste na redução do óxido de ferro  (FeO) em presença de 

Carbono, sob a forma de coque ou carvão, em equipam entos chamados Alto-
Fornos. 

4,2- Constituintes do Alto-Forno
4.2.1- Minério de Ferro 
Hematita é constituída principalmente por um óxido de ferro (Fe2O3) e contém 

ainda pequenas proporções de outros componentes com o a sílica (areia), 
óxido de alumínio, etc.

4.2.2- Coque ou carvão
Adicionado para promover a queima em combustão parc ial, gerando temperatura 

e gás CO necessários à redução do óxido de ferro da  hematita e transformação 
em ferro-gusa.

4.2.3- Ar aquecido 
Para alimentar a combustão do coque ou carvão.

4.2.4- Fundente (calcário) 
Para fluidizar as impurezas e formar a escória a se r descartada.
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MATERIAIS METÁLICOS 
FERROSOS
Aços Carbono

Aços Baixa liga
Aços Inoxidáveis
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Aços Carbono
É o material de uso geral na fabricação dos equipam entos e tubulações de 

petróleo e na indústria em geral.

Produzido a partir do minério de ferro, rico no mine ral hematita (Fe 2O3), 
encontra como pontos favoráveis a alta disponibilid ade de matéria prima e a 
possibilidade de processamento em larga escala.

Aços 
São ligas de Ferro e Carbono contendo entre 0,08% a 2,0% de Carbono.
Nos materiais utilizados em equipamentos de processo , o Carbono varia de 

0,10% a 0,35% máximo.  

Ferros Fundidos
As ligas ferrosas com teores acima de 2,0% de Carbo no são chamadas de 

Ferros Fundidos.

Elementos presentes
Elementos de liga normalmente presentes no aço: Manganês, Silício, Alumínio .
Impurezas normalmente presentes no aço: Enxofre e Fósforo , limitados a teores 

muito baixos ( ≤ 0,035%).
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Ferros fundidos
Tipos:
• Cinzento : até 4,5%C

frágil e quebradiço
sem emprego na indústria

• Maleável : até 2,5%C
melhor resistência estrutural
usado em acessórios de tubulação

• Nodular: até 2%C
é empregado na indústria para corpo de válvulas
peças fundidas de alta qualidade
boa resistência estrutural e à corrosão

Não são soldáveis.
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Aços Carbono

Podemos dividir os aços basicamente em dois 
grandes grupos:     

Aços Carbono e Aços Liga
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Aços ao carbono
Nos aços ao carbono os elementos de liga presentes são em sua grande maioria 

residuais, como o Manganês, Silício, Fósforo, Enxof re e outros, em baixos teores.
Classificam-se em:
• Quanto ao teor de C:

– aços doces, com teor de carbono até 0,25%; 
– aços de dureza moderada, entre 0,25 e 0,50% de carbono; 
– aços duros, entre 0,50 e 1,4% de carbono.  

• Quanto ao uso:
– aço de qualidade estrutural: estruturas metálicas em geral;
– aço para Vasos de Pressão: 0,23%C  1,20%Mn.

Aços - liga
Aços-liga podem conter outros elementos, além do já citados, em teores mais altos, 

sempre com o intuito de obter ganhos de resistência  mecânica, tenacidade, 
resistência à fluência, fadiga, corrosão, dentre ou tras propriedades. 

Aços de baixa liga são aqueles com teor total de até 10% de elementos adicionados .

Aços de alta liga são aqueles com teor total acima de 10%.

Quando é utilizado o Cromo em teores superiores a aproximadamente 10%, produze m-
se os chamados Aços Inoxidáveis , que apresentam alta resistência à oxidação, 
mesmo às altas temperaturas, assim como à corrosão em geral.
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Este diagrama engloba 
as composições até 
6,7%C, correspondente 
ao composto Fe3C,  
cementita. 

As ligas ferrosas com 
teores de carbono 
maiores do que 6,7% 
não possuem 
aplicações práticas. 

Este diagrama contém 
os principais 
constituintes do aço 
carbono (até 2,0% C) e 
ferro fundido (até 4,5% 
C) e suas fases de 
equilíbrio. 

Aço ao carbono: diagrama Fe-C

Aço Carbono

Ferro fundido
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Elementos nocivos ou impurezas
Alguns elementos são prejudiciais à qualidade do aç o, 
podendo ser oriundos da fabricação (S, P, O 2) ou ainda 

absorvidos quando em serviço (H 2).

Oxigênio : forma óxidos e inclusões, reduzindo a tenacidade; 

Hidrogênio : altamente fragilizante, causando trincas;

Enxofre : provoca fragilização a quente, levando à fratura;

Fósforo : altamente endurecedor e fragilizante.

Aços ao Carbono
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Aço ao Carbono : efeitos da composição química 

%C
0,30 max

Aumento de:
a- dureza;
b- resistência mecânica;
c- temperabilidade na soldagem 
(endurecimento e trincamento)

Redução de:
a- ductilidade;
b- tenacidade;
c-soldabilidade

%Mn
1,5 max

Aumento de:
a- dureza;
b- resistência mecânica;
Obs.: sem comprometer a ductilidade 
e a soldabilidade.

Reduz o efeito nocivo 
do Enxofre

Si e Al 
Elementos 
desoxidantes

Combinando-se com o O 2, removem as bolhas de gases (O 2, 
N2, CO, CO2) da massa do metal em fusão.
O Si gera aços de grande tamanho de grão: aumenta a  
resistência às altas temperaturas.

O Al gera aços de grão fino: aumenta a tenacidade

Cobre Melhora a resistência à corrosão atmosférica.
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Aços ao Carbono acalmados e não acalmados
A depender do teor de Al ou Si no aço, classificam -se:

Aços totalmente 
acalmados (“fully 
killed steels”)

Para os equipamentos de petróleo, os aços 
totalmente acalmados são os usados nos vasos 
de pressão , por apresentarem menos defeitos 
(inclusões, bolhas, dupla laminação), 
uniformidade de estrutura metalúrgica e 
melhores propriedades mecânicas.

–Aços com Si (até 0,5%) são os 
preferidos para temperaturas elevadas.
–Aços com Al são próprios para baixa 
temperatura, por produzirem grãos 
finos.

Aços de alta qualidade são desoxidados e 
desgaseificados a vácuo, com pouca adição de 
Si ou Al e quantidade de gases quase nula.

Aços semi-
aclamados (“semi 
killed steels”)

Aços efervescentes
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Condições de uso 
• Como Laminado “as rolled”
Características: grãos grossos (“coarse grain steel”) ; maior resistência à 

fluência;

• Com tratamento térmico na Usina ou Aciaria
a- Normalização (“normalizing”): refina a estrutura metalúrgica, dando  

grão finos (“fine grain steels”);
Resistentes às baixas temperaturas e também utilizad os em peças de 
grande espessura.

b- Temperados e revenidos (“quenched and tempered”): produzem aços 
de alta resistência, com elevados limites de ruptur a e escoamento.

São mais difíceis de soldar.

• Com tratamento térmico após fabricação
Tratamento de alívio das tensões residuais da fabri cação e soldagem :
Requerido em função de:  espessura (acima 38 mm); 

serviços especiais: CST e H2;           
serviço baixa temperatura; 
alto grau de conformação da peça. 

Aços ao Carbono

Nota: CST = Corrosão Sob 
Tensão
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Aços Liga
Quando se atingem condições de uso, principalmente altas temperaturas, que 

comprometem a resistência do Aço Carbono, são utili zados os Aços Liga, 
aos quais são adicionados outros elementos de liga,  para ganhos de 
propriedades.

Classificam-se:
• Aços baixa liga : até 10% de elemento de liga;
• Aços alta liga : mais de 10% de elemento de liga.

Principais elementos de liga utilizados: Cromo, Níquel e Molibdênio .

O Cromo tendo grande afinidade com o oxigênio, se oxida rap idamente e forma 
uma película na superfície impermeável, uniforme e aderente de óxido, que 
protege contra a oxidação em altas temperaturas e d e corrosão em geral.

O Molibdênio melhora a resistência à fluência e a resistência me cânica em 
temperaturas elevadas.

O Níquel promove a resistência à baixa temperatura e criogen ia, quando 
associado ao Cromo promove também resistência à alt a temperatura.



6363

Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

Aços Baixa Liga
Principais Aços Cr-Mo 

• 1,25%Cr 0,5%Mo
• 2,25%Cr 1,0% Mo
• 5,0%Cr   0,5%Mo 
• 9,0%Cr   1,0%Mo
São empregados em temperaturas acima de 450ºC até 

550ºC.
Boa resistência mecânica à alta temperatura e à 

fluência. 
São porém de soldagem mais difícil, pois acarretam 

dureza excessiva na ZTA e tendência ao trincamento 
a frio.

Requerem pré-aquecimento e tratamento térmico após 
soldagem.
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Aços Inoxidáveis - São aços de alta liga, contendo acima 
de 10% de Cromo

Tipos Grau Aplicação

Ferríticos 
(12% Cr)

405 / 410S
Chapa fina para revestimento tipo “clad” e 

“lining” de chapas de aço C e aço liga; 
internos de torres; tubos de permutadores de 
calor

Martensíticos
(12% Cr) 410 

Internos de válvulas industriais

Austeníticos
(18% Cr e acima)

304, 304L, 310, 
316, 316L, 317

Chapas grossas e finas, tubos, flanges, 
forjados, acessórios de tubulação, barras, 
parafusos

Austeníticos 
estabilizados

321 (adição Ti)
347 (adição Nb)

Chapas grossas e finas, tubos, flanges, 
forjados, acessórios de tubulação, barras, 
parafusos

Duplex

Superduplex

Aços alta liga
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Aços Inoxidáveis 
Característica: alta resistência à corrosão

A alta resistência à corrosão é dada pela formação de 
uma película ou filme protetor, altamente aderido e  
impermeável, no processo chamado de Passivação.

Na indústria a passivação é conseguida mais 
rapidamente, com um banho de solução de forte agent e 
oxidante de ácido nítrico em água.

Assim é feita a remoção de materiais estranhos, que  
poderiam contaminar a superfície do aço inoxidável,
e induzida a formação artificial desse filme proteto r.  
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Aços Inoxidáveis Ferríticos e Martensíticos

Vantagens :
• Magnéticos;
• Coeficiente de expansão térmica similar aos aços ca rbono e 

aços liga;
• Boa resistência mecânica à alta temperatura;
• Boa resistência à corrosão e à oxidação em alta tem peratura.

Desvantagens:
• Sensível à  fratura frágil em temperaturas baixas;
• Soldagem difícil ;
• Endurecimento superficial na conformação a frio.
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Aços Inoxidáveis Austeníticos

Vantagens:
• Imune à fratura frágil (até praticamente a -200ºC);
• Grande resistência mecânica à alta temperatura (800 ºC);
• Boa resistência à corrosão e à oxidação em alta tem peratura;
• Boa resistência à fluência;

Desvantagens:
• Não magnéticos;
• Alto coeficiente de expansão térmica;
• Sensitização na faixa 450ºC a 850ºC, com preponderâ ncia em 

650ºC (precipitação de carbetos de Cr nos contornos  dos 
grãos), levando à corrosão intergranular em meios á cidos;

• Corrosão sob tensão pelos ácidos politiônicos;
• Corrosão sob tensão em meios com Cloretos.
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Aços inoxidáveis duplex (20% a 24% Cr) e Super Dupl ex (24% a 26% Cr)

São chamados “duplex” porque apresentam as duas fases , 50% ferrita e
50% austenita, com isso acumulam propriedades comun s aos aços
ferríticos e dos austeníticos.

Vantagens em relação aos aços inoxidáveis ferrítico s e austeníticos:
1. Resistência mecânica superior (quase o dobro); 
2. Tenacidade e ductilidade maiores que os ferrítico s mas inferiores as 

austeníticos;
3. Maior resistência á corrosão pelos Cloretos (“pitt ing”),e trincas de CST 

e corrosão por fresta (“crevice corrosion”);
4. Grande resistência aos ácidos orgânicos e inorgân icos;
5. Boa resistência à erosão.

Desvantagens
1. Limitados a temperaturas até 300ºC e -50ºC;
2. Mais difíceis de conformar e soldar.

Aplicação
Equipamentos e sistemas de tubulação da indústria d e produção de óleo e 

gás de offshore.
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Chapas com revestimento de aço inoxidável “cladding ” ou “lining”
Aplicação:
a- O metal base (aço ao Carbono ou aço liga) resiste  às condições de pressão 

e temperatura;
b- O revestimento (aço inoxidável) resiste à corrosã o pelo fluido interno. 

Podem ser obtidas por:
• “clad” por colaminação com o metal base; 
• “clad” por explosão;
• “weld overlay” com depósito de solda
• “lining” por soldagem de tiras ou placas superpostas ao metal base.

O revestimento é sempre um material nobre como o aç o inoxidável.

Se for usada chapa “cladeada” a espessura normal do “clad” é de 3 a 4 mm, a 
não ser o caso de espelhos, de permutador de calor,  em que é da ordem 
de 8 a 10 mm.

Se for por “weld overlay”, a espessura depositada é da ordem de 5,5 a 7 mm, 
considerando que haverá contaminação nos primeiros passes.

Se for “lining” a espessura é da ordem de 3 a 4 mm.
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METAIS 

NÃO 

FERROSOS
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Metais não ferrosos
Alumínio 

• Produção
Extraído do minério bauxita Al 2O3. que contém de 35% a 55% de óxido de alumínio.
Estados Unidos e o Canadá são os maiores produtores  mundiais de alumínio, 

entretanto, nenhum deles possui jazidas de bauxita em seu território, dependendo 
exclusivamente da importação.

O Brasil tem a terceira maior reserva do minério no  mundo, localizada na região 
amazônica e no sudeste do Brasil, perdendo apenas p ara Austrália e Guiné.

Sua produção atual supera a soma de todos os outros  metais não ferrosos. 

• Propriedades
Alta condutividade térmica e elétrica; alta ductili dade e tenacidade; alta resistência à
corrosão em meios oxidantes; baixo peso específico;  baixa resistência mecânica; 
difícil soldagem.

• Utilização
� elemento desoxidante nas aciarias;
� na fabricação de feixes tubulares  de permutadores de calor;
� em coberturas de tanques de armazenamento e reservatórios;
� em teto flutuante interno de tanques de armazenamento;
� elemento de decoração , revestindo paredes e móveis.
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Metais não ferrosos
Cobre

Minério encontrado normalmente associado ao enxofre .
Propriedades: 
Alta condutividade térmica e elétrica.

Utilizado puro Cobre comercial (98% Cu) e em ligas:
• Latão : Cobre associado a até 40% Zn e utilizado em 

feixes tubulares de permutadores de calor;
• Bronzes : Cobre associado ao Sn, Al ou Si e utilizado 

em corpo e internos válvulas;
• Ligas Cu-Ni : apresentam alta resistência mecânica, à 

corrosão e à temperatura e utilizadas em tubulações e 
feixes tubulares com água salgada.
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Metais não ferrosos
Titânio

Obtido do mineral TiO 2.

Propriedades: 
Baixo peso específico, alta resistência mecânica, a o 

impacto e à corrosão a fluidos contendo cloretos,    
amônia e cianetos .

Utilizado em:
• feixe tubular de permutadores de calor;
• corpo de bomba.
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Metais não ferrosos
Níquel

Também encontrado em minérios.
Propriedades: 
Alta resistência mecânica às temperaturas elevadas e à corrosão.
Utilizado puro como:
• elemento de adição dos aços inoxidáveis (ex.: 18% C r 8% Ni)
• aços ao Ni para serviços de criogenia (ex.: 3,5% Ni  e 9% Ni).
Ligas mais utilizadas:
• Monel (Ni-Cu): utilizadas em válvulas e em chapas para 

revestimento tipo “cladding”;
• Hasteloy e Inconel : utilizados em foles de juntas de expansão e 

componentes de fornos petroquímicos.
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Metais não ferrosos
Cromo

Obtido em minérios.

Propriedades: alta resistência à temperaturas eleva das 
e à corrosão.

Empregado puro como:
• elemento de adição dos aços inoxidáveis para 

aumento da resistência à corrosão e serviço em 
altas temperaturas.
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NORMALIZAÇÃO

SOBRE 

MATERIAIS
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Normalização
Todos os materiais são 
padronizados em normas, 
nacionais e internacionais, 
para permitir a seleção e a 
especificação para compra.
São entidades internacionais, 
reconhecidas, podendo ser 
governamentais, particulares 
ou ainda de associações de 
fabricantes.
Elas regulam os materiais, 
identificando-os por tipo, 
aplicação, composição 
química, propriedades, 
ensaios e testes, tolerâncias 
dimensionais, tratamentos 
térmicos, critérios de 
aceitação e rejeição, 
marcação

ASTM American Society for Testing 
and Materials

SAE Society of Automotive 
Engineers

AISI American Institute of Steel and 
Iron

ASME 
Sec II

American Society of 
Mechanical Engineers -
Materials

ABNT Associação Brasileira de 
Normas Técnicas

ISO International Society of 
Organization

AWS American Welding Society

DIN Deutsches Institut Fur 
Normung E. V.
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NORMALIZAÇÃO
Exemplos de materiais normalizados:

ASTM A-106 – Material de aço carbono próprio para 
tubos sem costura;

ASME SA 515 / 516 Gr 60/70 – Material de aço carbono 
para chapas grossas

SAE 1040 – Material de aço carbono próprio para 
construções mecânicas;

AISI 304 – Material de aço inoxidável austenítico 
próprio para chapas e  tubos
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Material para tubos de aço carbono

ASME Sec II SA 106  Gr. A/B/C
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ASME Sec II 

SA 106 Gr. A/B/C
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Material para chapas de aço carbono

ASME Sec II 
SA 515 Gr. 60/65/70
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ASME Sec II
SA 515 Gr. 60/65/70
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PROPRIEDADES  
REQUERIDAS PARA 

OS MATERIAIS UILIZADOS 
NA FABRICAÇÃO 

DE 
EQUIPAMENTOS  
E TUBULAÇÕES 
DE PROCESSO



8484

Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

Materiais metálicos Propriedades mecânicas

Propriedade Característica Ensaio ou Teste 

Resistência 
mecânica: 
tração e 
compressão

Capacidade de suportar 
esforços e de se deformar 
plasticamente, antes de 
romper

Limites de ruptura e de 
escoamento à temperatura 
ambiente

Ductilidade Capacidade de se deformar 
elástica e plasticamente, 
sem o rompimento súbito

Alongamento

Dureza Resistência ao desgaste 
superficial e à abrasão

Teste de penetração e ao 
riscamento

Resistência 
à fadiga

Resistência a esforços 
cíclicos ou variáveis

Teste de fadiga: baixo ciclo e alto 
ciclo

Resistência 
à fluência

Resistência a esforços em 
temperaturas elevadas

Ruptura em temperatura alta e 
função do tempo

Tenacidade Resistência a esforços em 
baixa temperatura

Teste de impacto “Charpy”
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Materiais metálicos Propriedades mecânicas

Propriedade Característica Ensaio ou Teste 

Resistência à 
corrosão

Corrosão generalizada ou 
localizada, corrosão sob 
tensão, trincamento pelo 
hidrogênio

Testes da NACE em 
meios de acidez 
controlada

Condutividade 
térmica

Capacidade de conduzir ou 
não calor

___

Condutividade 
elétrica

Capacidade de isolamento 
elétrico

___

Selabilidade Capacidade de selar 
junções metálicas

___

Refrateriedade Capacidade de proteção 
térmica e de resistir à 
erosão ou abrasão

___
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RESISTÊNCIA MECÂNICA

ENSAIO DE TRAÇÃO
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Materiais metálicos
Resistência mecânica à tração e à compressão

É medida nos ensaios de tração, com procedimentos e
corpos-de-prova especificados em norma, por ex.: ASTM
E370, que determina, experimentalmente, os valores dos 

limites de ruptura: (Srut) e escoamento (Sesc).

Uma característica própria para os materiais metáli cos  é 
que a resistência mecânica é isentrópica, isto é, a  mesma 
em todas as direções.

No entanto a resistência mecânica decai com o aumen to 
da temperatura.
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Exemplo de Máquinas de ensaio de tração: 
determina limite de ruptura, limite de 

escoamento, alongamento, estricção e 
dobramento



8989

Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

CP cilíndrico

L0 = Comprimento de medida original (não deve ser meno r que 30mm)
Lf = Comprimento de medida final
Lc = Comprimento paralelo
Lt = Comprimento total do CP
d = Diâmetro do corpo-de-prova

TESTE DE TRAÇÃO

Corpo de prova (CP) para o ensaio de tração
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Tensão S = P / A0

onde 
P = carga aplicada;
A0 = área inicial da 
seção reta do CP;

LE = Tensão limite de 
escoamento

LR = Tensão limite de 
resistência

Al (%) = Alongamento 
e = (L f - L0) / L0

Estricção = Redução 
de Área (%)

Curva tensão x deformação 

Resultados do ensaio à tração

E= tg α S=E.e

S

e

E: módulo de elasticidade

LR
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Deformação permanente Deformação

Tensão

CP’s fraturados após ensaio de tração apresentando comportamento dúctil (a) e frágil 
(b); curva tensão x deformação típicas (c).
Observa-se em (b) ausência de deformação plástica, diferente (a), onde fica nítida a 
ocorrência de alongamento relevante e estricção na região rompida. 

Ensaio de tração
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O comportamento do material e conseqüentemente o fo rmato da curva dependerão de sua 
composição química, tratamentos térmicos e transfor mações mecânicas prévias, 
temperatura de ensaio e taxa de deformação.

Observando a curva da figura, é possível identifica r uma região de comportamento elástico, 
onde existe uma relação linear entre tensão e defor mação, descrita pela reta: 

S = E.e, conhecido como Lei de Hook.

O coeficiente angular equivale ao Módulo de Elasticidade (E), ou módulo de Young, 
característico do material. 

Ao longo da Região Elástica , o carregamento leva a deformações reversíveis, ou  seja, ao 
retirar a carga o CP voltará à sua dimensão inicial . 

Este comportamento se verifica até que a tensão ati nja o valor limite de escoamento,
acima do qual ocorre Deformação Plástica ou Plastificação . 

Neste caso, ao retirar a carga, o CP não retorna ma is à dimensão original, apresentando 
então uma deformação residual ou plástica.

A forma mais utilizada para determinação do limite de escoamento é verificar no gráfico
a tensão necessária para uma deformação residual de 0,2%.

ENSAIO DE TRAÇÃO



Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

9898



9999

Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

Resultados práticos do ensaio de tração
• A tensão é definida como força por unidade de área 

e medida em kgf/mm², kgf/cm², MPa, psi (lbf/in²).
• Como efeito da tensão tem -se a deformação , que é 

medida em %, da geometria do CP, considerando  
estado final em relação ao estado inicial.

• A deformação é elástica, quando é reversível , isto é, 
desaparece quando a tensão é removida,  sendo 
diretamente proporcional a tensão, permite 
escrever: S= E.e.

• A deformação é plástica quando é permanente , isto 
é, provocada por tensão que ultrapassou o limite de  
elasticidade.
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DIMENSIONAMENTO MECÂNICO
TENSÕES ADMISSÍVEIS

ASME Sec VIII Div 1
ASME Sec II Part D

ASME B31.3
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CÓDIGO ASME – PROJETO E CONSTRUÇÃO DE 
CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÕES

É o código mais difundido no Brasil e em grande par te do 
mundo.

Estabelece exigências e recomendações sobre MATERIA IS, 
PROJETO, CÁLCULO, DETALHES DE FABRICAÇÃO, 
INSPEÇÃO E TESTES de vasos de pressão, 
permutadores de calor e tubulações industriais, 
utilizados nas indústrias de petróleo, petroquímica , 
química, termoelétricas e plantas de fertilizantes.

É sub-dividido em várias seções específicas para ca da 
assunto.
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CÓDIGO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO DE VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÕES

VASOS:

ASME SEC VIII DIV. 1

TUBULAÇÕES:

ASME B31.3
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Os limites de ruptura e de escoamento são as bases para o 
estabelecimento das tensões admissíveis, do dimensi onamento 

mecânico dos equipamentos.
São aplicados fatores de segurança em relação aos l imites de ruptura 

e de escoamento.

Materiais metálicos
Resistência mecânica
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Código de Projeto Abaixo do regime de fluência
Menor valor entre

No regime de fluência
Menor valor entre

ASME Sec. II part D 
“S – Tensões 
admissíveis
Allowable stress”

�Tensão de ruptura /3,5 
(temperatura ambiente);

�Tensão de ruptura /3,5 
(temperatura de operação);

�(2/3).Tensão de escoamento 
(temperatura ambiente);

� (2/3).Tensão de escoamento  
(temperatura de operação).

�100% da Tensão média que
provoca uma velocidade de
deformação de 1% em 100.000 h;

�67% da Tensão média que
provoca ruptura em 100.000 h;

�80% da Tensão mín. que
provoca ruptura em 100.000 h.
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TENSÕES DE RUPTURA MÍNIMOS CONFORME ASME Sec II Par t D

Materiais metálicos
Resistência mecânica
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TENSÕES DE RUPTURA MÍNIMOS CONFORME ASME Sec II Par t D

Materiais metálicos
Resistência mecânica
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TENSÕES DE ESCOAMENTO MÍNIMOS CONFORME ASME Sec II Part D

Materiais metálicos
Resistência mecânica
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TENSÕES DE ESCOAMENTO MÍNIMOS CONFORME ASME Sec II Part D

Materiais metálicos
Resistência mecânica
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TENSÕES ADMISSÍVEIS ESTABELECIDAS CONFORME
ASME Sec II Part D

Materiais metálicos
Resistência mecânica
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TENSÕES ADMISSÍVEIS ESTABELECIDAS CONFORME 
ASME Sec II Part D

Materiais metálicos
Resistência mecânica
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DUCTILIDADE
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Materiais metálicos
Ductilidade

É a deformação plástica total, até o ponto de ruptu ra do CP.
Mede a capacidade do material se deformar antes de se romper.
Importante para garantir contra a ruptura súbita ou  frágil. 
É medida no ensaio de tração (norma ASTM E-370), co m a determinação do 

alongamento ou pela estricção, ou seja redução de á rea.

Alongamento é a deformação (%) entre dois pontos marcados no CP : 

(comprimento inicial – final ), sendo o mais usual.
comprimento inicial

Estricção é a redução (%) da área da seção reta do CP: área i nicial-final.
área inicial

Definem-se assim dois comportamentos:
a- Comportamento frágil : é o do material que não deforma plasticamente 

antes de romper; A < 20%.
b- Comportamento dúctil : é o do material que permite a deformação 

plástica; A > 20%.
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• TENACIDADE  
• RESISTÊNCIA AO IMPACTO
• FRATURA FRÁGIL
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115

Objetivos dos ensaios de impacto (ou de Charpy)
• Medir a energia absorvida na fratura em função da 
temperatura de ensaio.

• Determinar a existência de Temperatura de 
Transição Dúctil-Frágil (TTDF) em metais.

Fratura frágil acontece quando:
Há concentração de tensões (entalhes)
A taxa de deformação é elevada
A temperatura é “baixa”

TENACIDADE E FRATURA FRÁGIL

115
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Materiais metálicos
Tenacidade

Tenacidade é a propriedade que dá a medida da energia 
de choque ou impacto, que o material absorve antes da 
ruptura.

Corresponde à área sob a curva tensão x deformação.

Material pouco 
tenaz

Material de média 
tenacidade

Material tenaz

Particularmente, determina a resistência à ruptura em 
temperaturas baixas ou abaixo da temperatura de 
transição do material.
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Materiais metálicos
Resistência ao impacto à baixa temperatura

É a propriedade que mede a resistência do material em baixas 
temperaturas, para os aços carbono e aços Cr-Mo, ab aixo de 15ºC.

Para cada material há um temperatura, conhecida com o “temperatura 
de transição”, na qual o material altera o seu comp ortamento de 
dútil para frágil.

É medida em laboratório em máquinas de ensaio de im pacto, teste 
“Charpy”, em que é feito um entalhe em “V” no corpo -de-prova, 
submetido a uma determinada temperatura, sobre o qu al deixa-se 
cair um pêndulo de peso padronizado, logo com energ ia conhecida. 
No rompimento do corpo-de-prova, conhece-se a resis tência ao 
impacto.

Repetindo-se o teste, para o mesmo material em vári as temperaturas, 
detemina-se a “temperatura de transição”, que é qua ndo ocorre a 
alternância do estado dúctil para frágil. 
Por definição é a temperatura correspondente à ener gia de 55 J. 118
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Ensaio de impacto

O ensaio de impacto consiste em 
submeter um corpo de prova 
padronizado, com a presença de um 
entalhe, a uma alta taxa de deformação 
possibilitada pela queda de um martelo 
fixado em um pêndulo, como mostra o 
exemplo apresentado na figura. 

Quanto maior a tenacidade do material 
utilizado na confecção do CP, maior 
será a energia absorvida até a fratura. 
É bom lembrar que os materiais de 
maior resistência mecânica tendem a 
menores ductilidade e tenacidade. 
. 119
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Teste de Impacto tipo CHARPY

Corpo-de-prova Charpy normalizado pela ASTM E-23.

Entalhe: “V notch”

120
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Materiais metálicos   Resistência ao impacto Curva UCS

124
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CURVA A CURVA B CURVA C CURVA D

Abrange todos os 
materiais aços C e Cr-Mo 
fornecidos até 1990.

Abrange todos os materiais 
listados na CURVA A, se são 
produzidos com grão fino.

Abrange todos os 
materiais listados na 
Curva B, se são 
produzidos com “grão-
fino” e normalizados.

____

SA-283
SA-201
SA-212
SA-203 Gr B (C-Mo)
SA-285 Gr C
SA-515 Gr 70
A-387 Gr P11 (1 ¼ Cr ½ 
Mo)
SA-387 Gr P12 (1 Cr ½ Mo)
SA-387 Gr P22 (2 ¼ Cr 1 
Mo)

SA-515 GR 55
SA-515 Gr 60
SA-516 Gr 65 (não 
normalizado)
SA-516 Gr 70 (não 
normalizado)

SA-387 Gr P22
(normalizado e revenido)
SA-516 Gr 55
(não normalizado)
SA-516 Gr 60
(não normalizado)

SA-516 normalizados

Inclui ainda, todas as
especificações para tubos, 
“tubes”, forjados, barras, 
fundidos e acessórios de 
tubulação, fabricadas até 
1990.

Inclui ainda, todas as
especificações
para tubos, “tubes”, forjados,
barras, fundidos e acessórios
de tubulação, fabricadas após
1990..

___ ____

Materiais metálicos                                   
Curvas para avaliação da resistência ao impacto con forme ASME Sec 

VII Div 1 Part UCS: função do material e da espessu ra da peça

125
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DUREZA
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Materiais metálicos
Dureza superficial

É importante para os componentes que trabalham em a trito, isto é, 
com deslizamento entre superfícies, por ex.: 

• sedes de válvulas;
• faces de flanges.
É medida em aparelhos fixos ou portáteis (de campo)  e expressa 

pela penetração de esfera ou cone de materiais duro s, como o 
diamante ou “vidia”, sobre a superfície.

A dureza superficial pode ser conseguida com depósi to por solda 
(por ex. revestimento com eletrodo de “ Stellite ”), ou por 
diluição em forno (por ex. cementação) sobre a supe rfície.

Nota: STELLITE é o nome comercial do tipo de material ade quado à fabricação de  
revestimentos endurecidos de obturadores e sedes de  válvulas 

Há outro tipo de dureza, que costuma acontecer nas soldas, junto 
às regiões dos cordões de solda (ZTAs), que é preju dicial, pois 
promove o risco de corrosão sob tensão e reduz a du ctilidade e 
a tenacidade da região.
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Materiais metálicos 
Dureza

O ensaio de dureza fornece informações mais limitad as que os do 
ensaio à tração referentes, mas tem relação direta com as 
propriedades mecânicas dos materiais, isto é, quant o mais 
duro mais resistente. 

Existem três tipos de dureza superficial, conforme o método de 
medição: 

i) dureza ao risco; 
ii) dureza à penetração (métodos Brinnel, Vickers, R ockwell);
iii) dureza dinâmica ou de rebote. 
Apenas a dureza à penetração tem relevante interess e para os 

metais utilizados em engenharia. 
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Normalmente utiliza-se como penetrador uma esfera de 
aço temperado ou de carbeto de tungstênio,
o qual, submetido a uma carga P, deforma a superfíc ie 
do material ensaiado, formando uma calota esférica.  
O diâmetro desta calota é relacionada a uma escala de 
durezas.

Materiais metálicos 
Dureza BRINELL
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O princípio é o mesmo da 
dureza Brinell, porém o 
penetrador usado é um 
diamante de forma de 
pirâmide de base quadrada. 
O ângulo interno entre as 
faces opostas da pirâmide 
é de 136º, o que a aproxima 
da relação mais desejável 
do diâmetro da penetração 
com o diâmetro da esfera 
no teste de dureza Brinell.

Materiais metálicos

Dureza VICKERS
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Conversão de durezas Brinell, Vickers e Rockwell 
Tabela de conversões de dureza, encontrada na íntegr a no “Annual Book of 
ASTM Standard – 1998”, com algumas relações entre val ores de dureza .
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FADIGA

Mecânica

Térmica
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Materiais metálicos 
Fadiga 

É um fenômeno de ruptura do material em tensões inf eriores ao limite de 
resistência ou escoamento, por conseqüência da apli cação de esforços 
cíclicos ou variáveis, com o tempo.

A fadiga pode ser de origem mecânica (eixos de máqu inas) ou térmica 
(partida e parada, emergências, condições de curta duração), em unidades 
de processo.

É medida pelo nº de ciclos necessários até a ruptur a, em ensaios onde que o 
carregamento é variável, geralmente senoidal.

Para cada material ou liga metálica é determinada u ma curva que relaciona a 
tensão resultante no material com o nº de ciclos de  carregamento já 
ocorridos: curva S-N.

Para os aços em geral, a curva S-N apresenta um pat amar, acima de 10 6 ciclos
de carregamento, em que tensões inferiores a este v alor limite, levariam à 
vida infinita do componente: limite de fadiga ou “endurance limit”.
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Curva de fadiga para aço Carbono e Baixa liga (Cr- M o)

Endurance limit
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Curva de fadiga para aço inoxidável (Cr- Ni)

Endurance limit
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FLUÊNCIA 

OU 

“CREEP”
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Materiais metálicos
Resistência à fluência

É o comportamento do material trabalhando em altas 
temperatura: acima de 350ºC para os aços carbono e 
aços Cr-Mo e 450ºC para os aços inoxidáveis.

Nestas temperaturas, acontece o fenômeno do “creep” o u 
fluência, em que o material inicia um processo de 
deformação progressiva, que após determinado tempo 
leva à ruptura.

É medida em máquinas de ensaio de tração, como send o 
a tensão que acarreta a ruptura após determinadas 
horas ou, por segurança, uma deformação de  0,01% 
após 100.000 horas, na temperatura do ensaio.



Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s

Estágio 1 Fluência Primária ou Transiente 
Estágio 2 Fluência Secundária ou Estacionária 
Estágio 3 Fluência Terciária 140
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MATERIAIS REFRATÁRIOS

E 

ISOLANTES TÉRMICOS
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MATERIAIS REFRATÁRIOS
Podem ser isolantes térmicos ou resistentes à abras ão e erosão,  

chamados de anti-erosivos, e são normalmente aplicados pelo 
lado interno do equipamento e da tubulação (duto).

O refratário isolante  térmico é usado para proteger do fluxo de 
calor a parede do equipamento, ex.: vaso de pressão  ou forno 
ou caldeira, normalmente construído de aço ao Carbo no. 

O refratário anti-erosivo reveste a superfície de internos (ex. 
ciclones  de UFCC) , normalmente de aço inoxidável austenítico, 
contra a erosão do fluido de alto poder abrasivo, c omo 
catalisadores.

O revestimento refratário é ancorado à superfície c om grampos ou 
grades, dependendo do material refratário e da espe ssura:

• Isolante térmico (similar ao Resco RS 3 ou 7): grampos “V” e 
espessuras até 130 mm;

• Anti-erosivo (similar ao Resco AA-22S): grade hexagonal e 
espessura de 25 a 50 mm.
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MATERIAIS ISOLANTES TÉRMICOS

São materiais isolantes como Silicato de Cálcio, Lã de 
Rocha e Mantas cerâmicas , que isolam o 
equipamento e a tubulação pelo lado externo , 
evitando perda de calor.

São revestidos externamente com chapa fina de 
Alumínio ou de Aço Inoxidável , para evitar o 
arrancamento do material isolante, e presos com 
cintas e anéis, também de Alumínio ou Aço 
inoxidável .
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MATERIAIS REFRATÁRIOS

Normas Petrobras aplicáveis
• N- 1728 Projeto de revestimentos refratários
• N- 1617 Materiais refratários

MATERIAIS ISOLANTES TÉRMICOS

Normas Petrobras aplicáveis
• N-550 Materiais isolantes e projeto de isolamento t érmico 
• N-250 Isolamento térmico a quente
• N-886 Isolamento térmico a frio
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MATERIAIS “FIRE PROOFING”
CIMENTOS

E
CONCRETOS 
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O concreto é um material composto (cimento, britas armação de 
ferro), usado na construção das bases do equipament os e de 
suportes de tubulações.

Uma outra utilização do cimento é como revestimento contra fogo 
(“fireproofing”), que protege da chama e da radiaçã o os 
suportes metálicos dos equipamentos e tubulações, e x.: 
saia de torre, pernas de vasos de pressão, colunas de esfera. 

O “fireproofing” é constituído de uma argamassa de cimento, 
normalmente com espessura de 50 mm, fixada com gram pos e 
tela de aço ao Carbono à superfície a proteger .  

Cimento, concreto e “fireproofing” 
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Normas Petrobras aplicáveis
N-1756 PROJETO E APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO

CONTRA FOGO EM INSTALAÇÕES
TERRESTRES

Saia de Torre Coluna de Esfera
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SELEÇÃO 

DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

DE VASOS DE PRESSÃO 

E TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS
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FATORES NA SELEÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

• Resistência à corrosão: generalizada ou localizada;

• Resistência à temperatura de operação;

• Custo;

• Disponibilidade no mercado;

• Facilidades de uso na fabricação e soldagem;

• Durabilidade ou tempo de vida da instalação

• Vasos de pressão: 20 anos;

• Internos 10 anos;

• Tubos de permutadores de calor: 10 anos;

• Tubulações: 15 anos;

• Tubos de fornos: 8 anos
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MATERIAIS 

DE TUBULAÇÕES

INDUSTRIAIS
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Materiais para Tubulações Industriais
Normas Petrobras aplicáveis às Áreas de 

Refino, Transporte e Gás & Energia
• N-76 – Materiais para tubulações industriais
• N-1693 – Critérios para padronização

de materiais de tubulação
• N-2668 – Válvulas industriais

Especificação Técnica aplicável à Área de 
Produção e Exploração

• ET-200
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MATERIAL X SERVIÇO DA TUBULAÇÃO

Serviço é a condição de operação da tubulação e compreende:
• Tipo de fluido conduzido: hidrocarboneto, vapor, águ a, ácido, ar;

• Condições de operação: pressão e temperatura;

• Contaminantes no fluido de processo: enxofre, merca ptans, H 2S, 
Hidrogênio, soda, cloretos, CO 2;

• Características especiais: 
tipo de corrosão, generalizada ou sob tensão; 
ataque pelo H 2, 
baixa temperatura;
alta temperatura;
fluência ou “creep”;
vibração; 
abrasão ou erosão;
golpe de aríete;
produto tóxico.
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NORMA N-76

MATERIAIS DE TUBULAÇÃO 

EM INSTALAÇÕES DE 

REFINO, GÁS E ENERGIA E TRANSPORTE
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Fluidos
Água clarificada, Água de máquinas, Água industrial , Água de incêndio, Água de refrigeração, Água 

bruta, Água potável, Água salgada, Água decationiza da, Água deanionizada, Água 
Desmineralizada, Água de alimentação de caldeira;

Ar de serviço:
Solução de espuma em água;
Nitrogênio;
Ar para instrumentação; 
Produtos químicos: Ácido sulfúrico, Hipoclorito de sódio, DEA, Soda cáustica; 
Hidrocarbonetos em geral, Hidrocarbonetos a baixas Temperaturas,  Hidrocarbonetos corrosivos, 

Hidrocarbonetos muito corrosivos, Hidrocarbonetos c orrosivos, serviço com H2S, sujeito à 
corrosão sob tensão, Hidrocarbonetos em serviço com  H2 e/ou H2S em altas temperaturas, 
Hidrocarbonetos corrosivos em alta temperatura, mis tura com hidrogênio, Hidrocarbonetos em 
serviço com corrosão naftênica, Hidrocarbonetos mui to corrosivos (incluindo arraste de 
catalisador).

Álcool anidro ou hidratado
Gás combustível, Gases liquefeitos de petróleo, Gas es liquefeitos de petróleo Refrigerados Gás 

natural;
Condensado ácido;
Gases ácidos para Tocha;
Enxofre líquido.
Ácido fluorídrico;
Vapor e condensado de alta, media e baixa pressão.

Condições de operação
Temperaturas: -50ºC a 760ºC;
Pressões: Classes 150 a 2500.

Serviços em Instalações de Produção – N-76
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ET-200

PIPING STANDARD AND MATERIAL FOR OIL 

PRODUCTION AND PROCESS FACILITIES
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Serviços em Instalações de Produção – ET-200

Fluidos 
Gás inerte; 
Produtos químicos: Hipoclorito de sódio, Glicol, Am ina, CO2 seco; 
Óleo diesel; 
Gases efluentes para queima no Flare; 
Fluido de produção e de perfuração, Fluido hidráuli co; 
Gás combustível, Gases liquefeitos refrigerados de petróleo;
Espuma de combate a fogo; 
Ar de instrumentação, Ar de serviço; 
Nitrogênio; 
QAV; 
Óleo lubrificante; 
Hidrocarboneto não corrosivo, Hidrocarboneto corros ivo; 
Água destilada, Água de processo, Água de industria l, Água do mar aerada para 

injeção, Água produzida, Água potável, Água congela da, Água salgada 
aquecida, Água de combate a fogo, Água de esgoto

Vapor; 
Condensado; 

Condições de operação
Temperaturas: -100ºC a 270ºC;
Pressões: Classes 150 a 2500. 
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FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL
Para cada tipo de serviço há uma Folha de Especificação 

com:
a- classe de pressão;
b- temperatura máxima de utilização;
c- sobreespessura de corrosão;
d- materiais: tubos, válvulas (corpo e internos), 

acessórios, flanges, juntas de vedação, gaxetas e 
parafusos;

e- necessidade de tratamento térmico de alívio de te nsões 
de fabricação;

f- tipo de inspeção: raio X total ou parcial.
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EXEMPLO DE FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 

DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO 

DA NORMA N-76
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Serviço: Hidrocarboneto corrosivo
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Descrição de válvula esfera conforme N-76
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Descrição de válvula gaveta conforme N-76
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Descrição de tubo de condução conforme N-76
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Descrição de flange conforme N-76
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Descrição de junta de vedação conforme N-76
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EXEMPLO DE FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 

DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO 

DA ET-200
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Serviço: Hidrocarboneto corrosivo
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Descrição de válvula esfera : VE-340 
Ball valve; fire tested ISO 10497 (API 607); full b ore; carbon steel; bolted body; trunnion-

mounted; handwheel gear operator, 90 degrees rotati on; flanged ends ASME B16.5; 
raised face (RF); body ASTM A 216 Gr WCB; AISI 410 trim; PTFE® reinforced with 
25% of carbon / metallic seat; ISO 14313 (API 6D) s tandard; class 150.

Descrição de válvula gaveta : VG-03 
Gate valve; carbon steel; bolted bonnet; solid wedg e; O. S. & Y.; non rising handwheel; 

flanged ends ASME B16.5; raised face (RF); body AST M A 216 Gr WCB; trim (wedge-
seat) AISI 410; flexible graphite gasket with Incon el® wire; ISO 10434 (API 600) 
standard; classe 150.

Descrição de tubo de condução : T-02A 
Seamless pipe; carbon steel; API 5L Gr B PSL 1; ASM E B36.10 standard; buttwelding 

ends ASME B16.25.

Descrição de flange : FLG-04A 
Flange; pipe line; welding neck; carbon steel; ASTM  A 105; ASME B16.5 standard; raised 

face (RF); serrated finishing 125 �in – 250 �in; class 150.

Descrição de junta de vedação : JE-05 
Circular joint, flange; flat ring type; spiral-woun d; raised face (RF) ASME B16.5; 

semimetallic; stainless steel AISI 304 flexible gra phite insert; external and internal 
centralization ring AISI 304; ASME B16.20 standard;  class 150; wall thickness 0,175” 
(4,4 mm).

Descrição dos materiais conforme ET-200
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Serviços Críticos ou Perigosos
São os de alto risco potencial de explosão ou auto- ignição, seguido de fogo e/ou toxidade 

ambiental, nos casos de vazamentos. 

Os principais sistemas de tubulação nestas condiçõe s são:

a.- Linhas conduzindo fluidos com concentração de H 2S superior a 500 ppmv;
b.- Linhas com fluidos em pressão parcial de H 2 superior a 4,5 bar;
c.- Linhas de DEA, MEA e soda cáustica, puras e cont aminadas com hidrocarbonetos;
d.- Linhas  com  fluidos líquidos inflamáveis  em  t emperatura  de  operação   

superior à temperatura de "flash" ou de auto-igniçã o;
e.- Linhas de gás inflamável: gás residual de proces so, GLP, gás combustível, 

gás natural e gás para tocha;
f.- Linhas com produto tóxico “categoria M” da norma  ASME B31.3;
g.- Linhas de hidrocarbonetos  e  produtos  químicos  conectadas a máquinas alternativas;
h.- Linhas de hidrocarbonetos  e  produtos  químicos  com elevado nível de vibração;
i.- Linhas  de  hidrocarbonetos  e  produtos  químic os,   em  temperatura de trabalho 

superior a 260ºC ou classe de pressão 600 ou acima;  
j.- Linhas de hidrocarbonetos  e  produtos  químicos   com  taxa  de corrosão ou erosão 

acima de 0,25 mm/ano;
k- Linhas de hidrocarbonetos  e  produtos  químicos  sujeitas à ataque do tipo 

eletroquímico, com corrosão sob tensão;
l.- Linhas de hidrocarbonetos  e  produtos  químicos qu e  atingem  temperaturas  abaixo  de  

0ºC,  em  caso  de vazamento, devido à despressuriz ação súbita à pressão atmosférica.
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SELEÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO

N-76 - MATERIAIS DE TUBULAÇÃO
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N-76 - SELEÇÃO DE MATERIAL DE TUBO
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N-76 - SELEÇÃO DE MATERIAL DE VÁLVULA
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N-2668 - FOLHA PADRONIZADA DE ESPECIFICAÇÃO DE VÁLVU LA
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MATERIAIS PARA TUBOS

177
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Materiais de tubos de Aço carbono
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Materiais de tubos de aço liga
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Materiais de tubos de aço Inoxidável
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MATERIAIS PARA FLANGES
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Para flanges de material: SA-105

Baseado na norma ASME B16.5
Ex. curvas de classe de pressão

183
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MATERIAS PARA COMPONENTES 
DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS

184
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Componentes 
de uma válvula
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Materiais de 
Válvulas de 
diâmetro até 

DN 1 ½”
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Materiais de 
Válvulas 

diâmetros 
DN 2” e 
maiores
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MATERIAIS PARA 
JUNTAS DE VEDAÇÃO

188
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Materiais para Juntas de Vedação
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MATERIAIS PARA FOLES 
DE JUNTAS DE EXPANSÃO
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191

Materiais de 
foles 

metálicos

Especificação Limite de 
temperatura

Características

Aços 
inoxidáveis 
austeníticos

304 (18Cr-8Ni)
SA-240 Gr 304

400 ºC Sujeitos à corrosão sob tensão por 
Cloretos.
São não estabilizados e sensitizam na 
faixa de 500ºC a 900ºC, ficando 
vulneráveis aos gases de enxofre e 
ácidos politiônicos.

316 (16Cr-10Ni)
SA-240 Gr 316

400 ºC

321 (17Cr-9Ni-Ti)
SA-240 Gr 321

600 ºC Sujeitos à corrosão sob tensão por 
Cloretos.
É estabilizado ao Ti e resiste aos gases 
de enxofre e ácidos politiônicos.

Incoloy 800  (30Ni-19Cr)
SB-409

800ºC Não resistem aos cloretos e ácidos 
politiônicos. 
Têm boa resistência às trincas 
intergranulares por exposição a altas 
temperaturas e à fadiga térmica.

800H (30Ni-19Cr)
SB-409

850ºC

Inconel 625 (58Ni-20Cr)
SB-443  Gr 2

800ºC É estabilizado, Imune à corrosão sob 
tensão por cloreto e altamente 
resistente aos gases com enxofre e 
ácidos politiônicos.

Juntas de expansão
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MATERIAIS PARA 
PARAFUSOS E PORCAS
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Tipo de 
aparafusamento

Material Temperatura limite 
de uso contínuo

Aço Carbono 
estrutural

Aço carbono ASTM A-307 Gr.B
Para chumbadores e estruturas 
metálicas de pequeno porte: escadas e 
plataformas.

25ºC a 150ºC

Aço Carbono 
estrutural de alta 
resistência

Aço carbono alta resistência ASTM A-
325
Para estruturas metálicas de médio e 
grande porte.

25ºC a 100ºC

Parafusos de estruturas metálicas
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Parafusos, estojos e porca de ligações flangeadas

Tipo de 
aparafusamento

Material Temperatura 
limite de uso 
contínuo

Gr. B5 Aço baixa liga ferrítico 5% Cr (AISI 501)
ASTM A193 Gr B5 para parafusos
ASTM A 194 Gr. 3 para  porcas

-29ºC a 650ºC

Gr. B6 Aço inoxidável martensítico 12% Cr (AISI 410)
ASTM A193 Gr B6 para parafusos 
ASTM A194 Gr 6 para porcas

-29ºC a 500ºC

Gr. L7 A ço baixa liga ferrítico Cr-Mo (AISI 4140)
Este material é próprio para “ low temperature 
service”
ASTM A320 Gr L7 para parafusos 
ASTM A194 Gr. 7 para porcas

-100ºC a 250ºC

Gr. B7M A ço baixa liga ferrítico Cr-Mo (AISI 4140)
ASTM A193 Gr B7M parafusos
ASTM A194 Gr 2HM porcas

-48ºC a 350ºC
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Gr.
B7M

Aço baixa liga ferrítico Cr-Mo (AISI 4140)
ASTM A193 Gr B7M parafusos
ASTM A194 Gr 2HM porcas

- 48ºC a 350ºC

Gr. 
B7

Aço baixa liga ferrítico temperado e revenido: 1Cr – 1/5 Mo (AISI 
4140)
ASTM A193 Gr B7 – parafusos 
ASTM A194 Gr 2 H – porcas

Até Ø 2 ½”
-48ºC a 540ºC

Acima Ø2 ½”
-40ºC a 540ºC 

Gr. 
B8

Aço inoxidável austenítico 18 Cr – 8 Ni (AISI304)
ASTM A193 Gr B8 Cl 1 (Carbide solution treated)-parafusos 
ASTM A194 GR 8 porcas 

-150ºC a 815ºC

Aço inoxidável austenítico 18 Cr – 8 Ni (AISI304)
ASTM A193 Gr. B8 Cl 2 
(carbide solution treated and Strain hardened) – parafusos 
ASTM A 194 Gr 8 – porcas

-150ºC a 540ºC  

Gr.
B16

Aço baixa liga ferrítico:  Cr-Mo-V 
ASTM A 193 Gr B16 - parafusos 
ASTM A 194 Gr 4 ou ASTM A 194 Gr. 7– porcas

-29ºC a 595ºC 

Tipo de
aparafusamento

Material Temperatura
limite de uso 
contínuo
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Tipo de
aparafusamento

Material Temperatura
limite de uso
contínuo

Gr. 
B8M

Aço inoxidável austenítico  18Cr -10Ni -2Mo (AISI 316)
ASTM A 193 Gr B8M Cl 1 (Carbide solution treated) 
parafusos
ASTM A 194 Gr 8M - porcas 

-150ºC a 815ºC 

Aço inoxidável austenítico  18Cr -10Ni -2Mo  (AISI 316)
ASTM A 193 Gr B8M Cl 2 (Carbide solution treated and 
strains hardened)  - parafusos
ASTM A 194 Gr 8M - porcas 

-150ºC a 540ºC

Alloy 
600

Alloy 600  Ni-Cr-Fe 
ASTM B166 Gr600  (Cold drawn) parafusos e porcas
Dimensões conforme ASTM A193 e ASTM A194

0ºC a 260ºC

Alloy 600  Ni-Cr-Fe 
ASTM B166 Gr600 (annealed, or solution annealed, or hot 
finished) - parafusos e porcas
Dimensões conforme ASTM A193 e ASTM A194

0ºC a 650ºC

Alloy 
660

Ni Alloy (25Ni-15Cr-2Ti)
ASTM A 453 Gr 660 Cl C parrafazos estojos
ASTM A 453 Gr 660 Cl C porcas
Dimensões conforme ASTM A193 e ASTM A194

0ºC a 540ºC 
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MATERIAIS PARA GAXETAS 
DE HASTES DE VÁLVULAS
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Caixa de gaxetas de válvulas
O arranjo das gaxetas deve ser conforme ilustrado n a figura a seguir:

Legenda:
1 Anel de lanterna
2 Tomada para injeção de óleo de 
selagem
3 Castelo da válvula
4 Haste
5 Back seat
6 Gaxetas (5 anéis)
7 Preme-gaxetas 
8 Sobreposta
9 Parafuso de aperto do preme-gaxetas
10 Porca do parafuso
11 Conta-pino
12 Espaçador ou Bucha (para uso em 
caixa de gaxetas profunda)
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Gaxetas em hastes de válvulas
1.Gaxeta para ar, água e produtos químicos

PTFE
sem
óleo

Gaxeta perfilada; de PTFE
expandido; perfil quadrado;
sem impregnação; lubrificada
sem óleo inerte; temperatura
máxima 280ºC,
PH 0-14, pressão 200 Bar.

Boa utilização com produtos
corrosivos. 
Não usar com fluido 
abrasivo.
Necessita de buchas de
Carbono nas extremidades.

TEADIT
2005

2. Anel anti-extrusão
Carbono puro
com ou sem
Impregnação de
Grafite

Gaxeta perfilada; Carbono puro; perfil 
quadrado; com impregnação de 
grafite;com lubrificantes especiais; 
temperatura máxima 450ºC (meio 
oxidante) e 650ºC (vapor) , PH 0-14; 
pressão 250 bar.

Utilização 
como anel 
anti 
extrusão.

TEADIT 2200
GARLOCK 98
SLADE 3300CJ
CHESTERTON Estilo
477-1
JOHN CRANE Style
1627

3. Espaçador ou bucha de caixa de gaxetas

Carbono puro 99% 
de pureza 
Baixo coeficiente de 
atrito e expansão 
térmica

Gaxeta perfilada; Carbono puro; 
perfil quadrado; com impregnação 
de grafite;com lubrificantes 
especiais; temperatura máxima 
450ºC (meio oxidante) e 650ºC 
(vapor) , PH 0-14; pressão 250 bar.

Utilização 
como 
espaçador 
ou bucha 
bi-partida. 

CHESTERTON Estilo 
5100/5101
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4. Gaxetas para vapor d’água, produtos tóxicos e hi drocarbonetos

Material Gaxetas Especificação Serviço Característica s Fabricante

Grafite 
com fibras 
de 
Carbono 

Gaxeta perfilada; grafite flexível 
expandido; perfil quadrado; auto 
lubrificada; reforçada com fibra de 
Carbono; temperatura máxima 450ºC 
(meio oxidante) e 650ºC (vapor), PH 0-
14, pressão 275bar ; inibidores de 
corrosão Molibdato de Bário e/ou fios 
de Zinco.

Gaxeta para 
uso em válvula 
de 
hidrocarbonet
os e vapor 
d’água. 

Aplicações em que os 
fios de INCONEL risquem 
a superfície da haste ou 
da caixa de gaxetas. 
Necessita de anéis anti 
extrusão. 
Certificação “fire safe” 
API STD 607 5ª Edição ou 
ISO 10497.

TEADIT 2202 
ou 2222
CHESTERTON 
Estilo 1400-R
SLADE 3300 G 

Grafite 
com fios 
de 
INCONEL

Gaxeta perfilada; de grafite flexível 
expandido; perfil quadrado; sem 
impregnação; auto lubrificada; 
reforçada com fios de INCONEL; 
temperatura máxima 450ºC (meio 
oxidante) e 650ºC (vapor) ; PH 0-14; 
pressão 300bar ; inibidores de corrosão 
Molibdato de Bário e/ou fios de Zinco.

Gaxeta para 
uso em 
válvulas de 
hidrocarbonet
os e vapor 
d’água. 

Alta resistência química e 
termicamente estável; 
baixo atrito; elevada 
resistência mecânica. 
Dispensa anéis anti 
extrusão.
Certificação “fire safe” 
API STD 607 5ª Edição ou 
ISO 10497.

TEADIT 2000IC
CHESTERTON 
Estilo 536 IN
JOHN CRANE 
Style G58I

Grafite HT 
com fios 
de 
INCONEL 
(acima de 
450ºC)

Gaxeta perfilada; de grafite flexível 
expandido; com inibidor de oxidação; 
perfil quadrado; sem impregnação; 
auto lubrificada; reforçada com malha 
de fios de INCONEL; temperatura 
máxima 650ºC (meio oxidante e vapor) , 
PH 0 - 14; pressão 450 bar; inibidores 
de corrosão Molibdato de Bário e/ou 
fios de Zinco.

Gaxeta para 
uso em 
válvulas de 
hidrocarbonet
os e vapor 
d’água. 
Aplicações em 
elevada 
temperatura (> 
450º C).

Alta resistência química e 
termicamente estável; 
Baixo atrito;
Elevada resistência 
mecânica.
Dispensa anéis anti 
extrusão;
Certificação “fire safe” 
API STD 607 5ª Edição ou 
ISO 10497.

TEADIT 2235
CHESTERTON 
Estilo 1600
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MATERIAIS 

DE 

VASOS DE PRESSÃO
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MATERIAIS PARA VASOS DE PRESSÃO

Normas Petrobras aplicáveis
• N-253 Projeto de vasos de pressão
• N-466 Projeto de permutadores de calor
• N-268 Fabricação de vasos de pressão e de permutadores

de calor
• N-269 Montagem de vasos de pressão
• N-1706 Vasos de pressão e permutadores de calor em

Serviço com H 2S
• N-1704 Vasos de pressão e permutadores de calor em 

Serviço com H 2
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APLICAÇÃO FAIXA DE 
UTILIZAÇÃO 

MATERIAL CARACTERÍSTICAS

Criogenia Abaixo 
- 50ºC até -150ºC

Aços inoxidáveis 
austeníticos 

Alto custo

Baixas 
temperaturas 

- 50ºC a 15ºC Aços carbono 
normalizado de 

grão fino

Requer tenacidade e 
elevada resistência 

impacto

Temperaturas 
moderadas

Até 400ºC, em 
ambientes de 
baixo enxofre e 
sem ataque pelo 
Hidrogênio

Aços carbono Baixo custo e facilidade 
de fabricação: 

laminação, conformação, 
forjamento e soldagem

Temperaturas 
elevadas

Acima de 400ºC 
até 550ºC

Aços baixa liga 
< 3% Cr - 1% Mo

Requer resistência à 
fluência

Temperaturas 
muito 

elevadas

Acima de 550ºC Aços inoxidáveis       
austeníticos

Requer resistência à 
fluência e oxidação

Critério de seleção em função da temperatura de ope ração
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Seleção de Materiais x Máximas temperaturas de util ização



205205

Curso para Técnicos de Manutenção
Materiais para equipamentos de processo e tubulaçõe s
SELEÇÃO GERAL DOS MATERIAIS CONSTRUTIVOS DE 

UNIDADE DE PROCESSO

A partir das seguintes informações:

• Fluxograma de processo com as corrente dos fluidos nos principais equipamento e tubulações;
• Fluido e composição: gás ou líquido;
• Contaminantes: tipo, pressão parcial e quantidade ( % ou ppm);
• Condições de operação: pressão e temperatura;
• Fluxo bi-fásico;
• Sólidos em suspensão;
• Temperaturas e emergência e curta duração;
• Temperatura mínima de operação;

O material de construção é função das característic as particulares de cada equipamento:
tipo de corrosão, generalizada ou sob tensão; 
sobreespessura de corrosão
ataque pelo H2S
ataque pelo H 2, 
baixa temperatura;
alta temperatura;
fluência ou “creep”;
vibração; 
abrasão ou erosão;
golpe de aríete.
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Fluxograma típico de 
Unidade de Processo

206
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Ex.: Fluxograma com seleção de material de equipame ntos e tubulações
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Equipamento 
ou material

Aço carbono Aços liga Aços 
inoxidáveis

Aços ao Níquel

Chapas
Vasos, Torres,
Reatores,
Permutadores
de calor

SA 285 Gr. C
SA 515 Gr. 60/70
SA 516 Gr. 60/70

SA 387 Gr. 11
SA 387 Gr. 22

SA 240 Gr 405
SA 240 Gr 410S
SA 240 Gr 304
SA 240 gr 304L
SA 240 Gr. 316
SA 240 Gr.316L
SA 240 Gr. 317

SA 203 Gr.B
SA 203 Gr.D

Chapas 
revestidas ou 
“cladeadas”

SA 263
SA 264

Chapas, perfis,
barras e tubos
Partes não
pressurizadas,
suportes,
Tanques e
estruturas
metálicas 

Aço Carbono 
qualidade 
estrutural
SA 36
SA 283 Gr. C 
SA 120

AISI 304

Materiais padronizados para vasos de pressão
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Equipamento 
ou material

Aço   
carbono

Aços liga Aços 
inoxidável

Aços ao 
Níquel

Internos de torres 
e reatores

SA 240 Gr. 405, 
410S, 304, 316, 
321. 347

Espelhos SA 516
SA 266

SA 387
SA 182 

Chicanas, 
suportes de feixe

Aço carbono 
estrutural

AISI 304
AISI 316

Tubos para 
condução

API 5L Gr. B
SA 53
SA 106 Gr. B
SA 333 Gr. 6
SA 672 Gr B60 
classe 22

SA 335  Gr. P5
SA 335 P11

SA 312 Gr.304, 
304L, 316, 
316L, 317

SA 333 Gr.3
SA 333 Gr.7

Materiais padronizados para vasos de pressão
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Equipamento
ou material

Aço 
carbono

Aços liga Aços
inoxidável

Aços ao
Níquel

Metais não
ferrosos

Tubos para
troca térmica

SA 179 
SA 214
SA 334 
Gr.6

SA 213 Gr. T5
SA 213 Gr. T11

SA 249 TP 
304
SA 249 TP 
304L
SA 249 TP 
316
SA 249 TP 
316L

SA 334 
Gr.3
SA 334 
Gr.7

SB 111 liga443
(latão almirantado
tipo B)
SB 111 liga444
(latão almirantado
tipo D)
SB 111 liga687
(latão alumínio tipo
B)
SB 111 liga715
(cupro-níquel 70-30)

Materiais padronizados para vasos de pressão
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Equipamento
ou material

Aço carbono Aços liga Aços
inoxidável

Aços ao
Níquel

Flanges e
forjados

SA 105
SA 350 Gr. LF2

SA 182 Gr.F11
SA 182 Gr. F5
SA 182 Gr. F22

SA 182 Gr. 304, 
SA 182 Gr 304L
SA 182 Gr 316
SA 182 Gr 316L
SA 182 Gr 317

SA 350 Gr. 
LF3

Acessórios 
de
tubulação

SA 234 Gr.WPB SA 234  Gr. WP5
SA 234 Gr. WP11

SA 234 Gr. WP6 SA 420 
Gr.WPL3

Materiais padronizados para vasos de pressão
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Equipamento
ou material

Aço carbono Aços liga Aços
inoxidável

Aços ao
Níquel

Válvulas
industriais

SA 105
SA 126 Gr. WCB
SA 216 Gr. B

SA 182 Gr. F5
SA 182 Gr. F11
SA 217 Gr. WC6
SA 217 Gr. WC9

SA351 Gr CF 8 SA 352 Gr.LC3

Parafusos e
estojos

SA 307 Gr. B
SA 193 Gr. B7
SA 320 Gr. L7
SA 193 Gr. B16

SA 193 Gr. B6
SA 193 Gr. 8

Porcas SA 194 Gr. 2H
SA 194 Gr. 4
SA 194 Gr 7

Materiais padronizados para vasos de pressão
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Correlação entre os diversos materiais dos componen tes de vaso de pressão
Materiais ASME Sec II – especificação SA
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Aço C Acalmado                      
0 ? T < 400º C

Aço C Acalmado
- 30 ? T ? 0º C

Aço C Acalmado
T ? - 30ºC

C / 0,5Mo 1,25Cr / 0,5Mo 5Cr/0,5Mo

                      NORMAS ASME

COMPONENTES

Aço Carbono Aço Liga
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Aço C Acalmado                      
0 ? T < 400º C

Aço C Acalmado
- 30 ? T ? 0º C

Aço C Acalmado
T ? - 30ºC

C / 0,5Mo 1,25Cr / 0,5Mo 5Cr/0,5Mo

                      NORMAS ASME

COMPONENTES

Aço Carbono Aço Liga

Notas:

1) O Grau 60 será utilizado até 38mm. Acima utilizar Grau 70;
2) Será utilizado apenas, depois de aprovação por escrito da Petrbrás e excluindo os seguintes serviços: corrosivo, H2S, substâncias tóxicas ou letais e hidrogênio;
3) Para temperatura entre 0º C e 150º C;
4) O mesmo material para partes pressurizadas;
5) Para temperatura de projeto: ? - 30º C de outro modo usar o material do casco.
6) Para temperatura de projeto: ? 400º C de outro modo usar o material do casco;
7) Se  os olhais de içamento são soldados em chapas de desgaste e são removidos após o içamento, poderá ser usado o A-515 Gr.60 ou 70.
8) Requisitos para o Aço Carbono soldado o teor de carbono não poderá exceder a 0,26% do produto e 0,23% de análise de panela.

Teor de carbono equivalente = C + Mn + Cr + Mo + V + Cu + Ni           0,45 Produto
                                                               6               5               15                  0,42 Análise de panela

?

Soldados a Partes 
Pressurizadas

A 285 Gr.C (3)
A 515 Gr.60

A 516 Gr.70 (4)

A 516 Gr.60
A 516 Gr. 70 (4)

A 516 Gr.60
A 516 Gr. 70 (4)

A 204 Gr.B (4)
A 387 Gr.11 CL.1
A 387 Gr.11 CL.2

"N" E "T" (4)
A 387 Gr.5CL1

Soldados a Partes Não 
Pressurizadas

A 285 Gr.C
A 106 Gr.B

A 285 Gr.C
A 106 Gr.B

A 516 Gr.60
A 516 Gr.70(4)

A 36 (3)
A 106 Gr.B

A 516 Gr 60/70
A 106 Gr.B 

A 331 Gr.1
A 331 Gr.6

A 36
A 335 Gr.P1

A 36
A 335 Gr.P11

A 36
A 335 Gr.P5

A 285 Gr.C A 285 Gr.C
A 516 Gr.60
A 516 Gr.70

A 204 Gr.B
"N"

A 387 Gr.11CL1
A 387 Gr.11CL2 "N"  e "T"(4)

A 387 Gr.5CL1

Anel de Teste de Flange 
Companheiro

A 105                                              
A 266 Gr 4

A 105                          
A 266 Gr 4

A 105                       
A 266 Gr 4  

A 105                                      
A 266 Gr 4

A 105                                                         
A 266 Gr 4

A 105                                            
A 266 Gr 4

Engaxetamento para 
Aneis de Teste

 

(4) (4)
(4)
(7)

A 204 Gr.B "N"
 (7)

A 387 Gr.11CL1/2 "N" e "T" (4)(7) A 387 Gr.5CL1(7)

Pernas de Suportação

Permutador, Chapas de Suportação, 
Chicanas, Placa Defletora

Equipamento 
de Teste

Olhais de Içamento

Conforme Especificação

Acessório 
Interno e 
Externo
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Vasos de pressão- Material do corpo e de Componentes

Componente do vaso Material

Partes pressurizadas do vaso: cascos, tampos, pescoç os de bocais, flanges, flanges 
cegos, espelhos e outros

Mesmo Material Base 
selecionado para o corpo do 
equipamento 

Partes externas soldadas ao vaso, submetidas a esfo rços em operação, como por 
exemplo: suporte de qualquer tipo (saias, colunas, berços e outros), elementos de 
sustentação de escadas, plataformas, tubulações ext ernas, e outros

Mesmo Material Base 
selecionado para o corpo do 
equipamento

Reforços das aberturas na parede de pressão do vaso , reforços externos, reforços 
de vácuo e outros

Mesmo Material Base 
selecionado para o corpo do 
equipamento

Partes externas, diretamente soldadas ao vaso, mas submetidas a esforços apenas 
em montagem, Manutenção, desmontagem e outros, como  por exemplo: olhais de 
suspensão, turcos, e outros

Mesmo Material Base 
selecionado para o corpo do 
equipamento

Partes internas soldadas aos vasos e submetidas a e sforços principais: anéis, 
chapas e outros elementos de suporte de bandejas, g rades, tampos internos, e 
outros

Mesmo Material Base 
selecionado para o corpo do 
equipamento

Partes internas soldadas ao vaso mas não submetidas  a esforços principais 
(chicanas, defletores, quebra-vórtice, vertedores e  outros)

Mesmo Material Base 
selecionado para o corpo do 
equipamento

Partes internas desmontáveis (não soldadas ao vaso) , como por exemplo: bandejas, 
borbulhadores, grades, vigas de sustentação, distri buidores, feixes tubulares e 
outros

Material mais nobre que o 
selecionado para o corpo do 
equipamento, para os internos 
removíveis
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Material no teste de 

tração apresentou:

E= 1 250 000 kgf/cm²

ε = 0,20%

Qual a tensão limite de 
escoamento? 
Sesc= E. ε =(1250000 x 
0,20/100= 2500 kgf/cm²)

Aço C

Sesc = 150 MPa

Srut = 210 MPa

T = ambiente

Calcular a tensão 
admissível conforme 
ASME Sec VIII Div.1
Srut/3,5 = 210/3,5=60
2/3(Sesc)= 2/3(150)=100
Sadm= 60 MPa

Exercícios
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Considere os materiais, de    
um vaso de pressão a 500ºC
SA285 Gr C
SA515 Gr 70
SA387 Gr 11

Exercícios

A 650ºC dentre os aços 
inoxidáveis tipos:

304, 316 e 347

Qual o material 
resultará em maior 
espessura? 
347

Qual o material 
resultará em menor 
peso para o 
equipamento? 
SA387 Gr11
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Para o corpo de válvula 8” 
gaveta em material aço 
inoxidável tipos 304 e 316

Qual é a especificação 
ASTM? 
ASTM A351 Gr CF8
ASTM A351 Gr CF8M

Para um material 
metálico, qual o teste 
ou ensaio para se 
determinar:

a- temperatura de 
transição; 
Teste de impacto ou Charpy

b- tensão admissível 
em alta temperatura;
Teste de fluência

c- alongamento. 
Teste de tração

Exercícios
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T = 350ºC
Materiais;
a- Aço C SA515 Gr. 60
b- Aço liga SA387 Gr.11

Exercícios
Determinar a tensão 
admissível de cada 
material, conforme ASME 
Sec VIII Div 1.
1100 kgf/cm² / 1100 kgf/cm²

Qual o mais conveniente a 
usar para o menor peso?
Ambos resultam no mesmo peso.

Espessura: 50 mm

Material: Aço C SA515 Gr.70

T água= 25ºC

Material sem teste de impacto 

Teste hidrostático é 
possível?
Temperatura de transição: 
38ºC, logo não pode ser 
usada água a 25ºC
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Tubulação
Serviço: Hidrocarboneto
Classe de pressão: 300
Temperatura: 150ºC

Exercícios

Tipo da junta de 
vedação?Material? 
Junta espiralada 304 + 
Grafite

Tubulação
Serviço: Coletor de tocha 
ácida
T: 100ºC
Classe de pressão: 150

Qual é o “espec” da N -76? 
Bd
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Tubulação
Serviço: Distribuição GLP
Temperatura: 40ºC
Classe de pressão: 150
Diâmetro nominal: 10”

Exercícios

Espec. da N -76?

Tipo da válvula 
bloqueio? Esfera

Material do corpo e dos 
internos? ASTM A216 Gr 
WPB e AISI 410

Tubulação
Serviço: HC corrosivo
Temperatura: 150ºC
Classe de pressão: 150

Espec. da N -76? Bc

Material dos tubos? 
Aço carbono

Bb
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Para o material Aço 
Carbono indique:

Qual as especificações 
mais comuns para 
chapa e para tubos de 
troca térmica? SA515; 
SA516 e SA179

Para o material aço 
inoxidável austenítico 
indique:

Quais as 
especificações mais 
utilizadas para 
forjados e tubos de 
condução s/c? ASTM 
A182 e ASTM A312

Exercícios
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Para de junta de 
vedação indique:

Qual o tipo e material para 
uso com:
a- água na classe de 
pressão 1500? Junta de anel

b- gás natural a 300ºC e 
classe de pressão 600? Junta 
espiralada

Para o material aço 
inoxidável austenítico 
304 indique:

Qual a temperatura máxima 
para uso em casco de 
permutador de calor? 600ºC

E a temperatura máxima 
para uso em interno de 
Reator? 800ºC

Exercício
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Em uma tubulação 
de Gás Combustível, 
diâmetro 4”,  classe 
150, com requisito de 
teste a fogo.

Qual o tipo de válvula e o 
material do corpo e dos 
internos. 
Especificação Bb.
Código VES-150-05.
Material do corpo: ASTM A216 Gr 
WCB.
Material dos internos: AISI 410.

Para uma ligação 
flangeada de uma 
tubulação de 
Hidrocarboneto 
corrosivo, classe 150. 

Qual é o material do 
parafuso e da porca. 
ASTM A193 GrB7 e ASTM A194 

Gr2H

Exercício
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O que é um material “fire proofing”?
Dê exemplo de um material usado para “fire proofing”.

Para que é usado o material Resco AA -22S?
Dê exemplo de uma utilização.

Se o corpo de uma torre é em aço carbono, qual é o 
material indicado para as bandejas?

Quando é aplicado um material refratário isolante?
Dê exemplo de uma aplicação.

Exercício
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O que é um aço carbono usado em baixa temperatura?
Dê exemplo deste material usado para:
tubos e chapas.

Explique o que é serviço de uma tubulação.
Dê exemplo de alguns serviços classificados como 

perigoso ou crítico.

Quais são as características de operação mais 
importantes  para a seleção do material da 
tubulação?

Exercício


