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BRITES, Leonardo Justo. Estudo da Dilatação Térmica em Tubulações 
Industriais: Quanto a influência da Flexibilidade e Suportação. 2017. 37 folhas. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Centro 
Universitário Anhanguera, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 

O trabalho consiste em uma revisão bibliográfica com ênfase ao estudo da dilatação 
térmica em tubulações industriais, falando também sobre flexibilidade e suportação. 
A dilatação térmica é um fenômeno corriqueiro dentro de uma planta industrial. Os 
Engenheiros de Tubulação no decorrer do projeto, sabendo desse fenômeno, devem 
analisá-los e controlá-los de forma que o sistema fique em equilíbrio e não aconteça 
nenhum acidente devido as cargas associadas a expansão térmica a que o sistema 
está exposto. Dentre os métodos utilizados para se controlar as tensões e reações 
extremas geradas pela dilatação, estão a flexibilidade e a suportação das 
tubulações. A pesquisa foi toda alicerçada nos principais autores sobre o assunto no 
Brasil e também na Norma ASME B31.3 (2012) que é certamente a mais usada no 
Brasil e nos Estados Unidos.  
 
 
Palavras-chave: Dilatação Térmica; Flexibilidade; Suportação; Tubulação. 
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BRITES, Leonardo Justo. Study of Thermal Dilatation in Industrial Pipes: About 
the influence of Flexibility and Support. 2017. 37 sheets. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Centro Universitário Anhanguera, 
Niterói, 2017. 
 

ABSTRACT 

This work consists of a bibliographical review with emphasis on the study of thermal 
dilatation in industrial pipes, as well as its flexibility and support. 
During the course of a project the Pipe Engineers, knowing that thermal expansion is 
a common phenomenon within an industrial plant, should analyze and control them, 
so that the system stays in balance and does not cause any accidents due to the 
loads associated with thermal expansion to which the system is exposed. 
Among the methods used to control the extreme tension and reactions generated by 
the dilatation are the flexibility and support of the pipes. The research was based on 
the main authors on the subject in Brazil and ASME Standard B31.3 (2012), which is 
the most used in the Brazil and the United States. 
 
 

 

Key-words: Flexibility; Piping; Support; Thermal Dilation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dilatação Térmica é um fenômeno que ocorre em todos corpos, tais como 

gases, líquidos e sólidos. Quando os corpos são submetidos ao aquecimento, as 

suas moléculas iniciam uma agitação aumentando a distância média entre elas, 

resultando no aumento das dimensões dos corpos. O contrário também acontece 

quando um corpo é submetido a temperaturas mais baixas, fazendo com que as 

moléculas fiquem mais unidas, diminuindo a dimensão dele.  

Existem três tipos de dilatação térmica que estão diretamente associados aos 

tipos de variação dos corpos, que são elas: Linear, Superficial e Volumétrica. Como 

esse trabalho está fundamentado em estudos quanto a dilatação térmica em 

tubulações industriais, foi considerado somente a Dilatação linear porque o 

comprimento de uma tubulação é muito maior do que a demais dimensões, tornando 

desprezíveis as dilatações superficiais (área) e volumétricas. 

Uma determinada tubulação cujo a função é transportar um fluido de um lugar 

a outro, estará sujeita ao fenômeno da dilatação térmica linear quando o fluido 

transportado estiver em temperatura diferente da temperatura ambiente em que está 

inserida a linha. Não só o transporte de fluidos com a temperatura sensivelmente 

diferente da temperatura em que foi instalada a tubulação, causa a dilatação 

térmica, outras condições também podem ocasionar o fenômeno, como: a exposição 

prolongada de tubulações metálicas não isoladas ao sol, enquanto vazias, cujo a 

temperatura pode atingir 65ºC; o preaquecimento na partida de tubulações que irão 

receber fluidos muito viscosos; limpeza a vapor, usada para limpar tubulações cujo o 

fluido possa deixar resíduos concentrados no interior do tubo, esse tipo de serviço 

geralmente é realizado com vapor superaquecido, que podem ultrapassar 200ºC; 

entre outros casos. 

Na Engenharia de Tubulação, a dilatação térmica é um problema com o qual 

os Engenheiros e Projetistas precisam enfrentar quase que diariamente, esses 

profissionais devem analisar e controlar as dilatações lineares totais, minimizando as 

tensões e cargas associadas ao fenômeno, tornando-as admissíveis. 

O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo bibliográfico sobre o tema 

abordado, com o foco nas influências da dilatação térmica em tubulações industriais 
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e as formas para se controlar a tensões e reações integrantes desse fenômeno, e os 

objetivos específicos são: 

a) introduzir o conceito de tubulação, sua origem e utilidade na engenharia mecânica 

para poder desenvolver o tema principal no decorrer deste trabalho; 

b) revisar a literatura dos principais autores sobre os tipos de cargas, e tensões 

consequente delas, destacando o principal fenômeno associado: dilatação térmica;   

c) apresentar os temas: flexibilidade e suportação, de acordo com a literatura, e 

como eles minimizam os impactos gerados pela expansão térmica, descrevendo os 

principais métodos de controle. 

O trabalho está embasado no Manual para Análise de Tensões de 

Tubulações Industriais: Flexibilidade, do autor José Luiz de França Filho, nas obras 

Tubulações Industriais: Materiais, Projetos e Montagem do autor Pedro Carlos da 

Silva Telles, na norma internacional American Society of Mechanical Engineers 

(ASME) B31.3-2012, e nas normas nacionais da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) NBR 14724-2011 sobre informação e documentação, e Petróleo 

Brasileiro S.A. (PETROBRAS) Norma Técnica 57 sobre projeto mecânico de 

tubulações industriais. E será dividido em três capítulos. 

O primeiro capítulo dará ênfase ao conceito de tubo e tubulação, a história e 

empregabilidade, e os principais materiais utilizados para a fabricação e manutenção 

destes sistemas, de acordo com teóricos da área. 

O segundo capítulo apresentará as diferentes causas que dão origem a 

dilatação térmica. 

E o último capítulo irá mostrar a influência da flexibilidade e suportação nos 

sistemas estudados, junto com as possíveis soluções para solucionar e/ou conter os 

problemas apresentados no capítulo dois. 

A importância deste trabalho parte do princípio de que este é um tema pouco 

conhecido no meio acadêmico, estando restrito aos profissionais que atuam na área, 

que por sua vez aprenderam sobre o assunto no dia a dia do trabalho ou em cursos 

de especialização. Devido a essa lacuna entre exercício da função de um 

Engenheiro de Tubulação e a grade curricular da engenharia mecânica, este projeto 

tem como objetivo tentar disseminar o assunto no meio acadêmico e talvez 

despertar interesse de alguns graduandos que queiram se especializar no assunto. 
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2 TUBULAÇÕES INDÚSTRIAIS 

 

Para o entendimento do conteúdo deste trabalho, será conceituado neste 

primeiro capítulo o objeto principal do tema abordado: a tubulação industrial. Sua 

definição, história, empregabilidade, importância, classificação, materiais mais 

utilizados e fabricação, para posteriormente ser introduzido as principais causas para 

as modificações estruturais que provocam flexões, trações, torções, etc. 

Os tubos são cilindros ocos, cuja principal função é conduzir materiais, em 

forma de líquidos ou gases, de um ponto a outro. Geralmente esse transporte é feito 

de forma forçada, quando o fluido preenche toda a área da seção transversal do 

tubo, sem deixar espaços vazios. Porém em algumas exceções, o fluido não ocupa 

toda a área do cilindro, como por exemplo os tubos de esgoto.  

Pedro Silva Telles (2001, p.1), referência nacional sobre a temática, afirma 

que "tubos são condutos fechados, destinados principalmente ao transporte de 

fluídos". 

Se tubos são condutos fechados, a tubulação é o conjunto, ou seja, são os 

tubos somados aos seus diversos acessórios atrelados, como flange, curva, tê, 

válvula, entre outros.  

 
 
Denomina-se tubulação industrial a todo sistema constituído por tubos, 
válvulas, conexões (curvas, tês, etc.) e demais acessórios, com a finalidade 
de conduzir fluidos, líquidos ou gasosos, entre diversos pontos da unidade 
industrial. (FRANÇA FILHO, 2013, p.7) 

 
 

Outros autores estrangeiros também definem tubulação com ideias muito 

similares aos conceitos encontrados Mohinder L. Nayyar (2000), assim como França 

Filho (2013), expõe que “a tubulação inclui tubos, flanges, acessórios, parafusos, 

juntas, válvulas e as porções contendo pressão de outros componentes de 

tubulação” (p.4, tradução nossa). 

E Keith Escoe (2006), assim como Silva Telles (2001), define que “a principal 

função da tubulação é transportar fluidos de um local para outro” (p.8, tradução 

nossa). 

De acordo com Telles (2001) as tubulações surgiram devido as necessidades 

das civilizações antigas e estão profundamente ligadas a história da humanidade, 
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elas fazem parte da transição dos grupos nômades (caçadores e coletores) para as 

civilizações poderosas que dominavam as técnicas de irrigação, plantio, colheita e 

criação de animais. Se em um primeiro momento o fogo e a roda foram as grandes 

descobertas da humanidade, podemos dizer que o controle da água através das 

tubulações que ligavam os rios até as comunidades eram sinal de modernidade, 

poder e desenvolvimento na antiguidade. 

 
 
O emprego de tubulações pelo homem antecede provavelmente a história 
da escrita. Foram descobertos vestígios ou redes completas de tubulações 
nas ruínas da Babilônia, da China antiga, de Pompéia e de muitas outras. 
Os primeiros tubos metálicos foram feitos de chumbo antes da Era Cristã, 
havendo instalações completas com esse material nas termas da Roma 
Antiga, com tubulações inclusive para água quente. (TELLES, 2001, p.1) 

 
 

Telles (2001) esclarece que as tubulações facilitam qualquer trabalho ao 

interligar os pontos de armazenagem, produção ou geração, ao ponto final de 

utilização, ou seja, elas interligam a origem de um fluido ao seu destino de forma 

eficaz, substituindo outros meios de transporte menos eficazes.  

A importância das tubulações na indústria é enorme como cita o autor: 

 
 
Todas as indústrias têm redes de tubulações de maior ou menor 
importância, e quase todas essas redes são essenciais ao funcionamento 
da indústria. A importância é ainda maior nas chamadas indústrias de 
processo, nas quais as tubulações são os elementos físicos de ligação entre 
os equipamentos (vasos de pressão, reatores, tanques, bombas, trocadores 
de calor, etc.), por onde circulam os fluidos de processo e de utilidades.  
Nessas indústrias, o valor das tubulações representa, em média, 20 a 25% 
do custo total da instalação industrial, a montagem das tubulações atinge, 
em média, 45 a 50% do custo total da montagem de todos os 
equipamentos, e o projeto das tubulações vale, em média, 20% do custo 
total do projeto da indústria. (TELLES, 2001, p.1) 

 
 

Devido a importância das tubulações, existe uma série de possibilidades para 

o uso delas na indústria, desde sistemas mais simples até complexos conjuntos. 

Para facilitar a visualização na Figura 1 observa-se a imagem retirada da obra de 

Pedro Silva Telles (2001, p.2) de grupos de empregabilidade de tubulações, que 

traduz de forma simples e didática. 
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                Figura 1: Empregabilidade de Tubulações 

 
     Fonte: TELLES, 2001, p.2 

 

A Figura 1 é autoexplicativa, exceto por duas classes que Telles (2001) 

explica, as tubulações de processo e de utilidades. As tubulações de processo, 

conduzem o fluido, ou os fluidos, que são parte integrante do processo produtivo de 

uma determinada indústria, como exemplo disso pode-se citar uma tubulação que 

transporta fluidos, como petróleo e derivados, em uma refinaria de petróleo. As 

tubulações de utilidades conduzem os fluidos que auxiliam o funcionamento da 

indústria, como por exemplo as tubulações de ar comprimido ou água. 

Os tubos foram desenvolvidos ao longo do tempo, quanto a sua utilização e 

principalmente quanto ao material em que é fabricado. Atualmente os tubos que são 

utilizados em instalações industrias são predominantemente em aço. Mas há uma 
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imensidão de tipos de materiais que são utilizados atualmente para a fabricação dos 

tubos, cada tipo está relacionado a sua aplicação.  

A American Society for Testing and Materials (ASTM), órgão responsável pela 

padronização e normatização dos materiais que são utilizados na fabricação das 

tubulações, especifica que existem mais de 500 tipos materiais para este fim, porém 

na produção em escala comercial esse número reduz drasticamente, e os principais 

são classificados em metálicos ferrosos e não ferrosos, e tubos não metálicos. 

Abaixo as Tabelas 1, 2 e 3 com os principais materiais. 

 

          Tabela 1: Tubos Metálicos Ferrosos 

Tubos Metálicos Ferrosos 

Aço Carbono 

Aço-liga 

Aço inoxidável 

Ferro fundido 

Ferro forjado 

Ferro ligado 

Ferro modular 

           Fonte: TELLES, 2001, p.3 

 

          Tabela 2: Tubos Metálicos não Ferrosos 

Tubos Metálicos não ferrosos 

Cobre 

Latões 

Cobre-níquel 

Alumínio 

Níquel e ligas 

Metal Monel 

Chumbo 

Titânio 

Zircônio 

           Fonte: TELLES, 2001, p.3 
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          Tabela 3: Tubos não Metálicos Materiais Plásticos 

Tubos não metálicos 

Cloreto de poli-vinil (PVC) 

Polietilenos 

Acrílicos 

Acetato de celulose 

Epoxi 

Poliéster 

Fenólicos 

Cimento-amianto 

Concreto amado 

Barro vibrado 

Borrachas 

Vidro 

Cerâmica 

Porcelana 

           Fonte: TELLES, 2001, p.3 

 

Segundo Telles (2001) na indústria, entre todos os materiais mencionados 

acima, o campeão em utilização é o aço carbono, por isso é conhecido como o 

"material de uso geral" em tubulações industriais. Algumas características o tornam 

o material mais utilizado, como a boa relação custo e resistência mecânica, material 

de fácil soldabilidade e conformação, e é facilmente encontrado no comércio, só 

deixando de ser utilizados em casos especiais. 

 
 
A maioria das ligas ferrosas é de aços carbono e aços de baixa liga. Os 
motivos para isso são simples. Essas ligas possuem preço moderado 
devido à ausência de grandes quantidades de elementos de liga, e são 
suficientemente dúcteis para serem prontamente conformados. O produto 
final é forte e durável. (SHACKELFORD, 2008, p. 257, grifos do autor) 
 
 

A quantidade de carbono no material, está relacionado diretamente à 

característica final do produto, por isso existe alguns limitantes, principalmente 
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associado ao teor máximo aceitável de carbono nos tubos, conforme citado pelo 

autor: 

 
 
O aumento da quantidade de carbono no aço basicamente produz um 
aumento nos limites de resistência e de escoamento e na dureza e 
temperabilidade do aço; em compensação esse aumento prejudica bastante 
a ductibilidade e a soldabilidade do aço. Por esse motivo, em aço para 
tubos limita-se a quantidade de carbono até 0,35%, sendo que até 0,30% de 
C a solda é bastante fácil, e até 0,25% de C os tubos podem ser facilmente 
dobrados a frio. (TELLES, 2001, p.9) 
 
 

Conforme Telles (2001) o aço carbono só não é indicado para alguns tipos 

específicos de fluidos muito corrosivos e quando são submetidos a temperaturas 

muito extremas. Um exemplo disso é quando o aço carbono é exposto, de forma 

prolongada a temperaturas acima de 420º C, podendo sofrer precipitação de 

carbono (grafitização), deixando o material quebradiço.  

Telles (2001) ainda expõe que devido a fragilidade em condições mais 

extremas de temperatura, se recomenda alguns limites máximos de temperatura 

para a utilização desse material: Tubulações principais de serviço continuo, 

temperatura de operação máxima 450ºC; Tubulações secundárias de serviço 

continuo, temperatura de operação máxima 480ºC; e serviços de operação eventual 

e não coincidente com grandes esforços mecânicos, temperatura máxima 520ºC. 
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3 CARGAS, TENSÕES EDILATAÇÃO TÉRMICA 

 

Antes de adentrar no assunto de dilatação térmica e flexibilidade é preciso 

introduzir, segundo os autores que são base dessa pesquisa, a consideração que 

eles fazem sobre as tubulações serem vistas como um elemento estrutural, os tipos 

de cargas que elas estão sujeitas e as tensões geradas. 

 

3.1 CARGAS E TENSÕES 

 

No que se refere a Resistência dos Materiais a tubulação pode ser 

considerada um elemento estrutural, na qual é submetido a uma sucessão de cargas 

e que consequentemente transmite demais cargas para os suportes e equipamentos 

ligados a ela, conforme citado na obra de Silva Telles (1999). 

Na mesma linha segue o autor França Filho (2013) que expõe: 

 
 
[...]consideradas as restrições impostas pelos suportes e/ou ligações com os 
equipamentos e/ou suportes, toda tubulação comporta-se mecanicamente 
como uma estrutura e, como tal, está sujeita a diversos tipos de solicitação, 
tais como: tração, compressão, flexão, torção etc. Como consequência de 
tais solicitações, tubulação se deforma, dando origem a esforços e tensões 
que traduzem seu comportamento estrutural. (FRANÇA FILHO, 2013, p.7) 
 
 

A obra de Silva Telles (1999, p.25-26) menciona quais são os principais tipos 

de cargas, ou causas de cargas atuantes em uma tubulação: 

 

1. Pressão interna exercida pelo fluido. 

2. Pressão externa (tubulações em ambientes sob pressão ou operando com 

vácuo. 

3. Peso próprio da tubulação, peso do fluido contido, das conexões, válvulas, 

etc., integrantes da tubulação e do isolamento térmico. Em tubulações de 

vapor, ar e outros gases, deve ser considerada também o peso da água 

para o teste hidrostático, a menos que sejam previstos suportes 

provisórios adicionais para este fim. 

4. Sobrecargas diversas agindo sobre a tubulação, tais como peso de outros 

tubos, plataformas e estruturas apoiadas nos tubos, gelo e neve sobre os 
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tubos, peso da terra, pavimentação e veículos (no caso de tubos 

enterrados), peso de pessoas sobre a tubulação, etc. 

5. Dilatações térmicas (ou contrações) da própria tubulação ou de outras 

tubulações ligadas à tubulação em questão, devido a variação de 

temperatura. 

6. Movimentos de pontos extremos da tubulação causados por dilações de 

outras tubulações, dilatação própria de equipamentos (tanques, vasos, 

bombas, etc.) ligados à tubulação em questão, ou por outras causas: 

ventos, movimentos de marés, etc. 

7. Atrito da tubulação nos suportes. 

8. Ações dinâmicas provenientes do movimento do fluido na tubulação, tais 

como golpe de aríete, acelerações, impactos, etc. 

9. Ações dinâmicas externas: vento, terremoto, etc. 

10. Vibrações. 

11. Reações de juntas de expansão, devidas não só ao esforço necessário 

para impor deslocamento às mesmas, como também ao efeito de pressão 

interna (empuxo) 

12. Tensões decorrentes da montagem, tais como alinhamentos forçados, 

desalinhamentos e desnivelamentos de suportes, tensões residuais de 

soldagem, aperto exagerado ou desigual de flanges e de roscas, erros de 

ajuste de suportes de molas, etc. 

13. Desnivelamento de suportes ou de vasos ou equipamentos ligados à 

tubulação, consequentes de recalque de fundações. 

 

O autor Silva Telles (1999, p.26) continua evidenciando que todos os itens 

mencionados acima, devem ser levados em conta na hora da execução do projeto e 

também na montagem das tubulações, para que as tensões e reações provenientes 

dessas cargas sejam atenuadas ou até mesmo evitadas. Por isso ele cita exemplos 

de boas práticas: 

 

1. Adotar vãos adequados entre suportes. 
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2. Colocar válvulas, derivações pesadas e outras cargas concentradas 

importantes, próximo aos suportes. 

3. Limitar a sobre cargas. 

4. Colocar os tubos enterrados na profundidade apropriada: quando a 

profundidade é exagerada, há peso excessivo de terra; quando é muito 

pequena pode não ser suficiente para distribuir os pesos da pavimentação 

e da passagem de veículos. 

5. Dar flexibilidade adequada ao sistema para reduzir os esforços oriundos 

das dilatações. 

6. Colocar guias e contraventamentos para manter o alinhamento dos tubos. 

7. Absorver as vibrações por meio de amortecedores, ancoragens ou junta 

de expansão. 

8. Colocar placas de deslizamento ou suporte de rolos nos casos em que o 

atrito for muito grande ou for prejudicial. 

9. Executar a montagem com os devidos cuidados para reduzir os valores 

das tensões resultantes da montagem; exceto quando for previsto um pré-

tensionamento, os diversos trechos de tubulação devem ser montados 

sem esforço. 

10. Projetar e construir convenientemente as fundações para que os recalques 

sejam mínimos. 

 

Apesar da grande quantidade de cargas em que a tubulação pode estar 

submetida, apenas as predominantes são consideradas na maioria dos casos, como 

justifica o autor: 

 
 
Em cada trecho de tubulação há geralmente a ação simultânea de alguma 
ou da maioria das cargas existentes. Devido ao grande número dessas 
cargas, à complexidade inerente a algumas delas, e também à variedade de 
configurações que podem ter as tubulações, o cálculo rigoroso da ação 
simultânea de todas as cargas que possam estar atuando é bastante difícil, 
e raramente justifica-se fazê-lo. Na prática, via de regra, faz-se apenas o 
cálculo das cargas predominantes, adotando-se tensões admissíveis 
inferiores às que o material permitiria, a fim de compensar os esforços não 
considerados.(TELLES, 1999, p.26) 
 
 

O autor ainda complementa: 
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Nas tubulações cujo traçado e construção obedeçam à boa técnica, são em 
geral predominantes as tensões causadas pela pressão interna e pelas 
dilatações. Em tubulações de grande diâmetro e de baixa pressão e 
temperatura, podem ser predominantes as tensões devidas aos pesos. Para 
a grande maioria das tubulações industriais, é necessário e suficiente 
considerar apenas as seguintes cargas: 
-Pressão (interna e externa). 
-Pesos e sobrecargas. 
-Efeito combinado das dilatações da própria tubulação e de outras 
tubulações ou equipamentos ligados à tubulação em questão, e dos 
movimentos dos pontos extremos da tubulação quando existirem. (TELLES, 
1999, p.27) 
 
 

Conforme visto acima a tubulação pode ser considerada uma estrutura 

tubular, e, por esse motivo, o conjunto está sujeito à deformações, esforços e 

tensões, consequência das variadas cargas citadas anteriormente. De modo geral se 

a análise for concentrada em um elemento infinitesimal de um trecho qualquer da 

parede de um tubo (ver Figura 2), no qual estão submetidas diversas cargas, pode-

se dizer que este ponto estará sujeito a 4 tipos distintos de tensões: a) Tensão 

normal circunferencial (Sс); b) Tensão normal longitudinal (S˪); c) Tensão normal 

radial (Sᵣ); d) Tensão cisalhante Ƭт. (FRANÇA FILHO, 2013). 

 

                        Figura 2: Tensões na Parede de um Tubo 

 
                          Fonte: TELLES, 1999, p.27  

 
 

As tensões provenientes dos diversos tipos de carregamentos, podem ser 

divididas em dois grupos denominados: tensões primárias e tensões secundárias. 
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Entende-se por tensão primária: 

 
 
Denominam-se tensões primárias (primary stress), as tensões necessárias 
para satisfazer as condições de equilíbrio estático em relação aos diversos 
carregamentos externos agindo sobre a tubulação, tais como pressão 
interna ou externa, pesos, sobrecargas etc. (TELLES, 1999, p.28) 
 
 

E por tensão secundária: 

 
 
Tensões secundárias são as que resultam não de carregamentos externos, 
mas do fato de a tubulação não ser nunca inteiramente livre de se dilatar, se 
contrair e se movimentar, em consequência das variações de temperatura 
e/ou dos movimentos de pontos extremos da tubulação. (TELLES, 1999, 
p.28-29) 
 
 

O autor França Filho (2013, p.17) explica que tensões primárias são oriundas 

de carregamentos contínuos ou permanentes, “que mantém um valor constante 

durante todo o tempo em que a solicitação estiver atuando, produzindo deformações 

continuamente frequente”. Dentre distintos tipos de tensões mostrados 

anteriormente, são consideradas tensões primárias: Tensão circunferencial e Tensão 

longitudinal. 

O autor continua explicando que a tensões secundárias são oriundas dos 

carregamentos de “deformações autolimitantes”. Segundo autor em uma tubulação, 

as tensões secundárias mais importantes são originadas da expansão/contração 

térmica, que com o passar do tempo estão propensas a diminuir devido ao 

relaxamento térmico, fenômeno que será abordado posteriormente. Nas tensões 

secundárias as principais são: Tensão longitudinal e Tensão cisalhante. 

França Filho (2013, p.18) reforça que, ainda nos dias atuais, nos projetos de 

tubulação, considera-se que a tensões primárias e secundárias devam ser 

analisadas separadamente, devido ao comportamento individual delas e também 

para simplificar “a aplicação de limites admissíveis de tensões específicos para cada 

uma”. 

Devido ao foco do trabalho estar centralizado em dilação térmica, iremos 

aprofundar a pesquisa apenas nas tensões secundárias, que tem origem 

principalmente quando a tubulação é impedida de se expandir/contrair termicamente 

por existirem fixações em restrições intermediárias e/ou em bocais de equipamentos. 
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3.2 DILATAÇÃO TÉRMICA 

 

A dilatação térmica é um fenômeno comum em uma instalação industrial. 

Conforme explica o autor França Filho (2013), as tubulações têm o papel importante 

de transportar variados tipos de fluidos de um equipamento a outro, tais como: vasos 

de pressão, torres, permutadores (trocadores de calor), bombas, compressores, etc. 

Frequentemente esses fluidos, estão em temperatura diferente daquela em que 

ocorreu a montagem das tubulações que, em geral, é igual à temperatura ambiente. 

Essa variação térmica entre as temperaturas de operação e instalação gera 

variações nos diversos trechos da tubulação, expandindo ou contraindo-os. 

 
 
(...) além das condições normais de operação, várias são as possibilidades 
para o aparecimento dessas diferentes temperaturas, por exemplo: a 
exposição prolongada ao sol, com a tubulação vazia; o preaquecimento de 
partida; a limpeza com vapor; as condições eventuais e emergências 
previstas, entre outras. (FRANÇA FILHO, 2013, p.77) 
 
 

A norma americana ASME B31.3 também expõe que “um sistema de 

tubulação sofre variação dimensional com qualquer alteração na temperatura” (2008, 

p.36, tradução nossa). 

Na Figura 3 é apresentado o gráfico, retirado da obra de Paula Darcy e Pedro 

Silva Telles (1998, p.95), que indica o quanto um metal pode variar de tamanho 

dependendo da temperatura em que for submetido. O eixo horizontal do gráfico 

corresponde a variação de temperatura em graus ºC, enquanto o eixo vertical indica 

a variação de dilatação unitária em mm/m. 
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 Figura 3: Dilatação Linear Unitária dos Metais 

 
 Fonte: DARCY, TELLES, 1998, p.95 

 

Legenda (Materiais): 

1- AÇO-CARBONO; AÇOS-LIGA C-1/2 Mo E 1/2 Cr-1/2 Mo; 

2- AÇOS-LIGA 1 a 3 CR-1/2 Mo; 

3- AÇOS-LIGA 4 a 10 CR-1/2 a 1 Mo; 

4- AÇOS INOXIDÁVEIS AUSTENÍTICOS 16 a 18 CR-8 a 10 NI; 

5- AÇOS INOXIDÁVEIS FERRÍTICOS 12, 17 e 27 Cr; 

6- COBRE; 

7- ALUMÍNIO; 

8- METAL MONEL. 
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França Filho (2013), em sua obra, explica que semelhantemente os 

equipamentos nos quais estão conectadas as tubulações, também sofrem os efeitos 

da variação térmica, de forma que o seu movimento deva ser considerado na análise 

da deformação total submetida na tubulação. 

Silva Telles escreveu sobre a dilatação em tubos e as restrições encontradas 

nos mesmos:  

 
Quando um tubo é submetido a uma variação de temperatura, ele sofre uma 
variação de comprimento. Se o tubo estiver livre, essa variação será 
também livre e não se desenvolverão tensões internas nem reações. Mas 
se o tubo estiver fixado de alguma forma, aparecerão tensões internas no 
tubo e reações nos pontos de fixação, em consequência da restrição 
imposta à livre dilatação ou contração do tubo. Essas tensões e reações 
serão tanto maiores quanto mais completa for a fixação. (...) um tubo reto 
fixado firmemente nos dois extremos. Se ele sofrer um aumento de 
temperatura, como ele não pode se dilatar, exercerá um empuxo sobre os 
pontos de fixação tendendo a afastá-los. O valor desse empuxo será 
equivalente ao valor que teria uma força de compressão capaz de comprimir 
o tubo de um comprimento igual à dilatação livre que teria. (TELLES, 1999, 
p.57) 
 

 

Segundo França Filho (2013), se não existissem essas restrições externas, a 

tubulação estaria livre para se deslocar e essa expansão ou contração não 

ocasionaria nenhum efeito sobre a estrutura tubular, mas na prática essas restrições 

existem e precisam ser analisadas para que não ocorra problemas na estrutura 

como um todo. Quando essa variação dimensional tem o movimento impedido por 

algum tipo de fixação, seja com a restrição nas extremidades das tubulações (bocais 

de equipamentos) ou com restrições intermediárias (suportes), é gerado uma 

deformação na linha e consequentemente o aparecimento de tensões e reações que 

precisam ser avaliadas e controladas. 
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Figura 4 – Representação do deslocamento do tubo resultante da variação de temperatura 

 
Fonte: FRANÇA FILHO,2013, p.78. 

 

A Figura 4 representa em exemplos simples dois tubos, um com a 

extremidade livre e o outro fixado nas duas extremidades, ambos tubos foram 

submetidos a elevação de temperatura, de maneira que as linhas tracejadas indicam 

o deslocamento resultante da variação de temperatura, como escreve o autor na 

citação a seguir.   

No primeiro caso, a variação de temperatura ∆T provoca o deslocamento livre 

de B para B’, enquanto no segundo caso a tubulação se deforma, segundo a linha 

tracejada, para absorver/acomodar a variação de comprimento de seus 

componentes. (FRANÇA FILHO, 2013, p.77-78) 

França Filho (2013), continua explicando sobre quais são os principais fatores 

influenciadores para a deformação de uma tubulação, segundo o caso da Figura 4: 

 

-Os movimentos impostos pelos bocais dos equipamentos aos quais está 
conectada.  
-Os movimentos impostos pelas restrições intermediárias, apoios inclusive. 
-A simples existência dessas restrições intermediárias. (FRANÇA FILHO, 
2013, p.78) 
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3.2.1 Métodos Para Controlar Dilatação Térmica 

 

O autor elucida os principais métodos utilizados para controlar as 

consequências da dilatação térmica em tubulações industriais: 

 
 
1.Trajeto da tubulação afastando-se da linha reta, por meio de ângulos no 
plano ou no espaço, de maneira que a tubulação fique com flexibilidade 
própria, capaz de absorver as dilatações por meio de deformações de flexão 
e/ou de torção, nos trechos retos e nos ângulos. 
2.Uso de elementos deformáveis intercalados na tubulação, de maneira a 
absorver as dilatações ocorridas. 
3.Pré-tensionamento (coldspring), introduzindo tensões iniciais opostas às 
tensões geradas pela dilatação térmica. (TELLES, 1999, p.59, grifos do 
autor) 
 
 

O método mais utilizado é o item 1 da citação acima, o projetista deve sempre 

optar por um traçado com a flexibilidade necessária para evitar tensões internas no 

tubo e reações nos pontos de fixação, tentando sempre que possível fugir de 

traçados retos, conforme explica o autor: 

 
 
Os elementos deformáveis mais usados são as juntas de expansão. O 
emprego de juntas de expansão (...), é, porém, restrito a alguns casos 
especiais, exceto para tubulações de baixa responsabilidade, nas quais 
essas podem ser empregadas sem restrição. O emprego do pré-
tensionamento também é limitado na prática a poucos casos. Para grande 
maioria das tubulações industriais, o recurso usado é obter a flexibilidade 
necessária por um traçado não-retilíneo. (TELLES, 1999, p.59) 
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4 SUPORTAÇÃO E FLEXIBILIDADE 

 

Neste capítulo serão tratados os temas suportação e flexibilidade em 

tubulações industriais pois são temas que se complementam por isso serão 

abordados juntos. 

 

 

4.1 FLEXIBILIDADE EM TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS 

 

Flexibilidade é a capacidade que a tubulação tem de absorver a 

expansão/contração térmica, mantendo o sistema equilibrado.  

Chama-se flexibilidade de uma tubulação a capacidade que tenha a mesma 

de absorver as dilatações térmicas por meio de simples deformações nos seus 

diversos trechos. (TELLES, 1999, p.59) 

Diz-se que um sistema de tubulações é flexível, quando ele é capaz de 

deformar-se para acomodar as dilatações térmicas, de tal maneira que as tensões e 

esforços reinantes no sistema sejam menores que os valores admissíveis, como 

explica o autor França Filho na citação abaixo: 

 
 
[...] pode-se conceituar a “flexibilidade de uma tubulação”, de uma forma 
simples, restrita aos efeitos da temperatura, como a capacidade 
apresentada por esse sistema de se deformar adequadamente para 
acomodar o deslocamento total a ser absorvido.  
Para um mesmo movimento total a ser absorvido, pode-se então considerar 
como mais flexível aquela tubulação que se deformar com níveis adequados 
de tensão e apresentar os menores esforços impostos nas restrições; de 
maneira geral, uma tubulação será tanto mais flexível quanto maior for a 
quantidade de curvas e mudanças de direção utilizadas em sua 
configuração. (FRANÇA FILHO, 2013, p.91-92) 
 
 

O autor Silva Telles complementa dizendo: 

 
 
Diz-se que uma tubulação é tanto mais flexível quanto menores forem as 
tensões provenientes dessas deformações, bem como as forças e 
momentos de reação sobre os pontos de fixação, ou de restrição de 
movimentos, para um mesmo valor da resultante das dilatações. A 
tubulação será considerada suficientemente flexível quando essas tensões 
e reações não ultrapassarem os respectivos valores máximos admissíveis. 
(TELLES, 1999, p.59) 
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De maneira geral, segundo os conceitos elucidados pelos autores, pode-se 

concluir que: em um layout, quanto maior for a quantidade de mudanças de direção 

em uma tubulação, maior será a flexibilidade da mesma. Essa é uma premissa 

importante que o projetista deve levar em consideração quando for executar o seu 

projeto. 

Segundo o autor Silva Telles (1999), existem alguns conceitos básicos para 

se obter um traçado flexível em tubulações: 

 
 
[...] Uma tubulação qualquer será tanto mais flexível quanto:  
- Maior for o seu comprimento desenvolvido em relação à distância entre as 
extremidades de uma linha; 
- Mais simétrico for o seu traçado; 
- Menos forem as desproporções entre os diversos lados; 
- Maior liberdade houver de movimentos. 
 (TELLES, 1999, p.62) 
 

 
De acordo com a norma ASME B31.3 (2008), como requisito básico, um 

sistema de tubulação deve haver flexibilidade suficiente para evitar que a 

expansão/contração térmica, ou os movimentos dos suportes ou das extremidades, 

causem:  

a) falhas da tubulação ou suportes de sobretensão ou fadiga; 

b) vazamentos em juntas;  

c) deformações ou distorções nas tubulações, válvulas ou em equipamentos 

que estejam conectados (bombas, turbinas, permutadores, etc), resultante de 

momentos e esforços excessivos.  

Telles (1999) diz que de maneira geral as tubulações com o traçado 

tridimensional são mais flexíveis do que uma tubulação plana, considerando que 

ambas tenham o mesmo comprimento total, porque o efeito de torção é 30 % mais 

eficiente do que o efeito da flexão para a flexibilidade. 

O autor também explica sobre o equilíbrio que se deve encontrar quando se 

está projetando uma tubulação que sofrerá os efeitos da dilatação térmica: 

 
 
Todas tubulações devem ter flexibilidade suficiente para absorverem as 
respectivas dilatações térmicas. Não convém, entretanto, que a flexibilidade 
seja excessiva, porque o comprimento da tubulação ficaria exagerado, 
aumentando inutilmente o custo (inclusive o custo de suportes e fundações) 
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e aumentando também as perdas de carga e as perdas de calor. (TELLES, 
1999, p.61) 
 
 

 

4.2 SUPORTAÇÃO 

 

Em um projeto, outro ponto importante a ser considerado em um sistema de 

tubulação, são os suportes que irão sustentar o conjunto e mantê-lo em equilíbrio. 

Esse tema é definido bem pelo o autor: 

 
 
[...] Os suportes de tubulação (pipe-supports) são os dispositivos destinados 
a suportar os pesos e os demais esforços exercidos pelos tubos ou sobre os 
tubos, transmitindo esses esforços diretamente ao solo, às estruturas 
vizinhas, a equipamentos ou, ainda, a outros tubos que estejam próximos. 
(TELLES, 2001, p.143) 
 
 

Apesar do estudo, projeto e construção do conjunto dos suportes serem 

etapas extremamente importantes, não são incomuns os casos que essas etapas 

são negligenciadas, ou malfeitas. Quando não é dado a devida atenção à 

suportação de um sistema de tubulação, o resultado pode ser catastrófico, porque 

as consequências de uma suportação mal estudada, mal projetada ou mal 

construída, pode comprometer todo o funcionamento do sistema, ou causar 

problemas de segurança, podendo ocasionar acidentes e desastres. (TELLES, 

2001) 

De acordo com a norma ASME B31.3 (2008), nos projetos, os suportes 

devem ser direcionados para impedir as seguintes situações: 

 

a) tensões de tubulações superiores às permitidas; 

b) vazamentos em juntas; 

c) forças e momentos excessivos em equipamentos conectados; 

d) tensões excessivas nos elementos de suportes ou restrições; 

e) ressonância com influência imposta ou induzida por vibração; 

f) interferência excessiva na expansão/contração térmica na tubulação que, 

de outra forma, é adequadamente flexível; 

g) desengate involuntário das tubulações dos seus suportes; 
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h) encurvamento excessivo em tubulações de drenagem que necessitam de 

caimento; 

i) distorção excessiva ou flacidez da tubulação (por exemplo, termoplásticos) 

sujeito a fluência em condições de ciclos térmicos repetitivos; 

j) fluxo excessivo de calor, expondo os elementos de suportes a 

temperaturas extremas, fora dos limites de projeto. 

 

Há uma variedade enorme de tipos e modelos de suportes de tubulação, cada 

um exercendo o seu papel no sistema. De acordo com o autor TELLES (2001, 

p.143), os suportes podem ser classificados como: 

 

1. Suportes destinados a sustentar os pesos. 

• Fixos 

• Semimóveis (pipe-hangers). 

• Móveis: Suportes de mola (spring-hangers); Suportes de 

contrapeso; 

 

2. Suportes destinados a limitar os movimentos dos tubos (restraints) 

• Dispositivos de fixação total: Ancoragens (anchors); 

• Dispositivos que permitem movimentos em penas uma direção: 

Guias (guides); 

• Dispositivos que impedem o movimento em um sentido: Batentes 

(stops) 

• Dispositivos que impedem os movimentos laterais: Contraventos 

(bracing); 

 

3. Dispositivos que absorvem vibrações: Amortecedores (dampers) 

 

O autor explica sobre essa classificação: 

 
Essa classificação é apenas didática, não podendo ser aplicada 
rigorosamente, porque a maioria dos dispositivos de suporte preenche mais 
de uma das funções acima; por exemplo, quase todos suportes que limitam 
os movimentos também sustentam os pesos e, reciprocamente, todos os 



33 

 

suportes que se destinam a sustentar os pesos causam alguma limitação 
aos movimentos dos tubos. (TELLES, 2001, p.143) 
 
 

Já o autor França Filho (2013, p.78), relata que os suportes dentro de um 

sistema de tubulação são considerados restrições intermediárias, e classifica essas 

restrições em 4 tipos, que intende serem mais relevantes no que refere à influência 

na deformação de uma tubulação: 

 

a) Apoios simples: embora utilizados com a finalidade principal de sustentar o 

peso próprio da tubulação, isolamento, fluido conduzido e demais parcelas 

existentes, restringem, principalmente, os deslocamentos verticais 

decorrentes das variações térmicas impostas ao sistema; 

b) Ancoragem: impede todos os tipos de deslocamento (graus de liberdade) 

no ponto; 

c) Trava: impede somente o movimento longitudinal do tubo; 

d) Guia: impede o(s) movimento(s) transversal(is) do tubo, conforme o caso; 

 

 
Do ponto de vista da flexibilidade, o ideal seria se não existissem as restrições 

intermediárias, para que os movimentos provenientes da dilatação térmica não 

fossem impedidos, ou seja, o sistema fosse livre para se mover para todos os lados 

quando solicitado pela variação de temperatura. Porém se sabe que na prática não 

existe esse mundo ideal, e embora as restrições tendem a diminuir a flexibilidade 

nas tubulações, elas são constantemente necessárias por vários motivos conforme 

explica o autor Telles (2001, p.156): 

 

a) Orientar e dirigir os movimentos causados pelas dilatações térmicas, 

fazendo com que esses movimentos aconteçam tal como previsto no 

projeto e não de uma forma aleatória qualquer; 

b) Proteger os pontos fracos do sistema composto pelos equipamentos e 

tubulações; 

c) Evitar interferências, isto é, evitar que as tubulações, ao se dilatarem, 

esbarrem umas contra as outras, ou contra paredes, estruturas, 

equipamentos etc; 
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d) Evitar flechas exageradas, na própria tubulação, por efeito de flambagem, 

ou em um tubo tronco, pela dilatação de um ramal a ele ligado. 

e) Ancorar as tubulações nos pontos de travessia de limites de propriedade 

e de limites de áreas, para evitar a transmissão de esforços e de 

movimentos de um lado para outro, e permitir que o projeto da tubulação, 

em ambos os lados, possa ser feito de forma independente um do outro; 

f) Subdividir sistemas muito complexos ou pelo menos simplificar o seu 

comportamento quanto à dilatação térmica, para facilitar o projeto e 

estudo da flexibilidade; 

g) Aumentar a capacidade de auto-suporte da linha, permitindo, em certos 

casos, um maior espaçamento entre os suportes; 

 

Portanto, o traçado flexível ideal para a tubulação, os tipos de suportes e as 

posições em que serão instalados os suportes, estão intimamente ligados e devem 

ser analisados ao mesmo tempo, para que seja realizado um projeto adequado, 

seguindo as boas práticas de engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho apresentou o conceito de tubulação industrial, suas 

características físicas, e desenvolveu a partir disto as noções sobre dilatação 

térmica, e conhecimento sobre a importância da flexibilidade e da suportação no 

projeto, construção e montagem de um sistema de tubulação em uma planta 

industrial. Na fase de execução de um projeto, a avaliação prévia de flexibilidade, 

será do profissional responsável, geralmente projetista e/ou Engenheiro de 

Tubulação. Esta avaliação consiste em permitir que tal arranjo não cause tensões e 

esforços excessivos no conjunto. 

Foi importante concluir que a Flexibilidade de uma tubulação é o quanto essa 

tubulação é capaz de absorver tensões geradas pela dilatação térmica. Para se 

obter uma tubulação com flexibilidade, deve-se fugir de traçados retilíneos, quanto 

mais mudança de direção essa tubulação tiver, maior a sua flexibilidade. Outro ponto 

importante foi descobrir o quão importante é dar a devida atenção para a suportação 

de um sistema de tubulação e não negligenciar essa etapa do projeto. 

Portanto foi possível verificar durante a pesquisa a relevância do assunto e 

quão gratificante foi o enorme ganho de conhecimento adquirido sobre o assunto, 

que de certa forma é tão pouco explorado e conhecido no meio acadêmico. 
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