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Resumo 

As válvulas de segurança e alívio, do inglês Pressure Safety Valve (PSVs), protegem 
equipamentos que atuam nos processos cuja pressão de operação pode ultrapassar sua 
máxima pressão admissível de trabalho. As PSVs são utilizadas como um dos últimos 
dispositivos de segurança em uma planta, e, em caso de falha das mesmas, os 
equipamentos por elas protegidos podem ser danificados, oferecendo risco de morte 
para as pessoas que trabalham no local. Por isso, faz-se necessário o correto 
dimensionamento dessas válvulas. As normas existentes empregam diferentes 
metodologias para determinar o orifício de uma PSV atuando com fluidos bifásicos. Dada 
a dificuldade de se realizar testes em bancada, que simulam o processo real de uma 
planta nessas condições, nenhum método ainda é certificado. Assim, o presente trabalho 
estuda o dimensionamento do orifício de uma PSV, considerando a 7ª e a 8ª edição da 
norma API RP 520, por ser a mais utilizada no projeto desse tipo de válvula. As diferenças 
entre as metodologias são apresentadas e discutidas. O modelo do cenário de alívio da 
PSV foi construído no software Aspen Plus®, que gerou os parâmetros de processo 
necessários para a realização dos cálculos. Os dados de equilíbrio de fase, provenientes 
da expansão isentrópica pela válvula, foram determinados por meio do programa 
VLEFlash. Os resultados dos dimensionamentos indicaram que a 7ª edição da API 
apresentou o método mais conservativo. Porém, utilizar a 8ª edição da norma parece ser 
a opção mais sensata, uma vez que, somente esta edição considera a condição de 
escoamento bifásico no bocal. Diante disso, ressalta-se a necessidade de se desenvolver 
testes em bancada que comprovem a capacidade das válvulas calculadas por essas 
metodologias.  

Palavras-chave: Válvula de segurança e alívio de pressão, fluido bifásico, vaporização, 
e dimensionamento. 
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1 Introdução 

 Os processos envolvidos em uma indústria química são conhecidos por sua elevada 
complexidade. Muitas plantas desse segmento lidam com fluidos agressivos e condições de 
pressão e temperatura elevadas que, ao serem mal controlados, colocam em risco o meio 
ambiente e a segurança das pessoas que trabalham no local.  

Os equipamentos e as tubulações de uma planta são dimensionados para resistir a uma 
condição de operação limite. Algumas das condições que causariam elevações anormais da 
pressão são provenientes das reações químicas indesejáveis, fogo em equipamentos, falha nos 
sistemas de utilidades e bloqueios indevidos em compressores e descargas de bombas (API 521, 
1997).  

Os riscos originados das variações de processo são caracterizados pela possibilidade da sua 
ocorrência e severidade das suas consequências. As múltiplas camadas de segurança são 
projetadas a fim de reduzir os acidentes em uma planta. As camadas de prevenção reduzem a 
probabilidade de um evento perigoso ocorrer e as camadas de mitigação reduzem as 
consequências de um evento que já ocorreu (CHEDDIE; GRUHN, 2006). Na tentativa de retomar as 
condições normais de operação, instrumentos de controle são acionados.  

Dispositivos elétricos, pneumáticos e hidráulicos são utilizados para controlar variações de 
temperatura, pressão ou vazão em uma planta. Entretanto, esses instrumentos se tornam 
inoperantes quando há falha no fornecimento de energia. Nestes casos, as válvulas de segurança e 
alívio de pressão (PSV) são empregadas, sendo consideradas como um dos últimos recursos de 
proteção, em refinarias e petroquímicas, por exemplo, para proteger caldeiras, linhas ou vasos 
pressurizados propensos a uma sobrepressão que supere a máxima pressão de trabalho 
admissível (Maximum Allowable Working Pressure - MAWP).  

Inserida na primeira camada de mitigação de acidentes, conforme indicado na Figura 1-1, a 
PSV é atuada por fluidos compressíveis na forma líquida ou gasosa com o intuito de aliviar a 
pressão excedente à de operação dos equipamentos que se deseja proteger. A válvula abre em um 
valor de pressão determinado e de forma proporcional ao aumento do fluxo até que a pressão 
atinja novamente o valor normal de operação.  

 

Figura 1-1- Múltiplas camadas de segurança (Adaptação de CHEDDIE; GRUHN, 2006). 
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A ausência de dispositivos de segurança eficientes foi responsável, entre 1870 e 1910, pela 
ocorrência de cerca de 10000 explosões em caldeiras (ASME, 2012). O mau uso, a falta de 
manutenção e o dimensionamento incorreto dessas válvulas são os principais fatores que podem 
torná-las inoperantes frente ao excesso de pressão de um sistema. Em caso de falha desses 
instrumentos, linhas podem ser rompidas e vasos podem explodir, colocando em risco a planta e 
as pessoas que transitam no local, além de causar o vazamento de produtos, poluindo o meio 
ambiente.  

Existem normas que estabelecem os critérios para o dimensionamento do orifício, classe de 
pressão e o tipo da válvula a ser empregada, como, por exemplo, as normas ISO 4126-1, AD 
Merkblatt 2000-A2, ASME Seção I e VIII e API RP 520. A seleção depende dos dados de processo e 
da escolha do cenário de operação que leva ao dimensionamento mais conservativo. Entretanto, 
nenhuma das metodologias existentes nestas normas, por exemplo: FISHER (1992), CENTER FOR 
CHEMICAL PROCESS SAFETY (1998) e FAUSKE (1999) podem ser consideradas consolidadas para 
calcular a área do orifício de uma PSV na qual ocorre vaporização de parte do fluido ao atravessar 
sua restrição (DARBY, 2000). 

Para dimensionar as válvulas com fluidos bifásicos, por exemplo, a norma da 7ª Edição da API 
520 se baseia na soma das áreas requeridas, calculadas individualmente, para a fração vapor e 
líquida que atravessam o orifício. Logo, o método não considera as propriedades de uma mistura 
bifásica em seus cálculos nem a vaporização do fluido através da válvula. Em oposição, a norma da 
8ª Edição da API 520 é baseada no Método de Equilíbrio Homogêneo de Leung Ômega, onde o 
fluxo é considerado homogêneo e há equilíbrio térmico e mecânico entre as fases. As diferenças 
apresentadas nessas metodologias podem influenciar na escolha do orifício, portanto, deve ser 
analisada a influência destas no superdimensionamento ou subdimensionamento deste 
instrumento. 

Um dos efeitos do superdimensionamento de uma PSV é conhecido como batimento ou, em 
inglês, “chattering”, que se trata do movimento de abertura e fechamento rápido e sucessivo da 
válvula durante o alívio, danificando sua estrutura. Neste caso, a área do orifício é superior à 
necessária e, desta forma, a pressão é aliviada em um período pequeno, resultando no 
fechamento rápido da válvula. O aumento da pressão na entrada da válvula faz com que ela abra 
novamente e o processo se repita. Em contrapartida, quando há subdimensionamento, a pressão 
do sistema pode ser reduzida lentamente, prolongando a condição de sobrepressão nos 
equipamentos e possível rompimento destes, ou então, a abertura da válvula pode ser antecipada, 
provocando vazamentos e desgaste da sua superfície e da sua vedação (API 520 - parte I, 2000). 

 Este trabalho, portanto, visa comparar e determinar qual dos métodos apresentados nas 
normas de referência é mais eficaz para dimensionar o orifício de uma PSV quando este reduz a 
pressão de um líquido saturado abaixo de sua pressão de vapor, resultando na vaporização parcial 
desse fluido. Avaliar a melhor metodologia de cálculo é imprescindível para dimensionar 
corretamente a válvula.  
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2 Revisão Bibliográfica 

Para a escolha do melhor modelo de PSV a ser utilizado em um processo é preciso conhecer, 
além das condições de operação e do projeto do equipamento a ser protegido, o funcionamento e 
as características operacionais deste instrumento.  
 
2.1 Principio de Funcionamento das Válvulas de Segurança e Alívio de Pressão  

A PSV é um dispositivo que opera automaticamente, evitando que um sistema seja submetido 
à pressão acima da máxima pressão de trabalho admissível (Maximum Allowable Working 
Pressure - MAWP) do equipamento que se deseja proteger.  

A Figura 2-1 representa uma PSV convencional e seus principais componentes. 

 

Figura 2-1 - Válvula de segurança e alívio de pressão convencional (API 520 - parte I, 2000). 

Em condições normais de operação, a pressão exercida pelo fluido sobre o disco da PSV é 
menor que a força da mola atuando no mesmo e, estando o disco pressionado contra o bocal, a 
válvula é mantida fechada. A válvula inicia sua abertura a uma pressão específica, chamada 
pressão de ajuste (que é igual à MAWP), e neste ponto as forças atuando sobre o disco de vedação 
estão em equilíbrio. À medida que aumenta a pressão exercida sobre o disco, mais fluido é 
aliviado pela abertura da válvula, e consequentemente maior é a superação à contrapressão 
exercida pela mola. Quando a válvula atinge a capacidade máxima de abertura, a força da mola 
encontra-se equilibrada com a pressão de projeto do equipamento, conhecida como pressão de 
alívio, que é a soma da pressão de abertura mais sobrepressão. Por fim, no momento em que todo 
o excesso de pressão tiver sido aliviado a pressões menores que a de abertura, a válvula fechará 
(API 520 - parte I, 2000). 

A Figura 2-2 descreve o comportamento do aumento da pressão com o tempo, incluindo o 
curso total da PSV e a diferença entre as pressões de abertura e a de fechamento.  
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Figura 2-2 - Curva de funcionamento de uma válvula de segurança (LESER, 2012a) 

Na Figura 2-3 é apresentada a relação entre a pressão de abertura, a de fechamento e a 
máxima pressão apresentada por uma PSV com a porcentagem de abertura do disco.   

 

Figura 2-3– Relação entre a pressão de operação e a elevação do disco de uma PSV  
(API 520 - parte I, 2000). 

2.2 Terminologia Básica 

Existem diferentes classificações para as pressões envolvidas no funcionamento das PSVs. As 
principais estão descritas abaixo:  

 Pressão de Projeto: É a pressão para a qual as válvulas devem ser projetadas a fim de 
atender às condições de pressão e temperatura mais severas, previstas em operação 
normal.  

 Pressão de Operação: Pressão à qual o sistema está normalmente submetido em serviço e 
que atuará sobre a válvula. Deve ser prevista uma margem adequada entre a pressão de 
operação e a máxima pressão de trabalho admissível (MAWP).  
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 Pressão Máxima de Trabalho Admissível (MAWP): É a máxima pressão de trabalho 
permitida pelo código de projeto de um equipamento, considerando a resistência dos 
materiais utilizados, as dimensões do equipamento e seus parâmetros operacionais. É 
considerada a base para o ajuste da pressão das válvulas de segurança.  

 Pressão de Abertura (Também conhecida como Pressão de Set ou de Ajuste): É a pressão 
manométrica na qual a válvula abre em bancada de teste, incluindo correções para 
contrapressão e temperatura.  

 Em uma válvula de segurança, a pressão de ajuste é o ponto de explosão “POP”, ou seja, 
abertura instantânea. Em uma válvula de alívio, a pressão de ajuste é o ponto no qual a válvula 
inicia a descarga.  

 
 Diferencial de Alívio (“Blow Down”): É o diferencial entre a pressão de abertura e a 

pressão de fechamento de uma válvula de alívio de pressão, expresso como porcentagem 
da pressão de abertura, ou libras por polegada quadrada manométrica.  

 Pressão de Alívio: Pressão na qual a válvula alivia a capacidade máxima, para qual foi 
dimensionada. É igual à pressão de abertura mais a sobrepressão. 

 Sobrepressão: Incremento de pressão acima da pressão de abertura da válvula que 
permitirá a máxima capacidade de descarga. Normalmente expressa em porcentagem da 
pressão de abertura. 

Devem ser adotados os seguintes valores, calculados a partir da pressão de abertura, de 
acordo com a ASME:  

Ar e gases  10% (Seção VIII);  
Vapor (linha)  10% (Seção VIII); 
Fogo  21% (Seção VIII);  
Vapor (caldeira)  3%   (Seção I); 
Líquidos 
 

25% (não codificado) e 10% (Seção VIII). 
 

 Contrapressão Superimposta: Pressão no header antes de a descarga ocorrer. Pode ser 
constante ou variável. 

 Contrapressão Desenvolvida: É o acréscimo de pressão que se desenvolve no header 
quando há uma descarga.  

 Contrapressão Total: É a soma das contrapressões superimposta + desenvolvida 

As relações entre esses termos estão representadas na Figura 2-4 (API 520 - parte I, 2000). 
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Figura 2-4 – Níveis de pressões desenvolvidas pela PSV (Adaptação de API 520 - parte I, 2000). 

2.3 Principais Tipos de Válvulas de Segurança e Alívio de Pressão 

2.3.1 Válvulas de Alívio 

As válvulas de alívio operam com líquidos e seguem o mesmo funcionamento descrito na 
Seção 2.1. Ao serem projetadas para vasos, elas podem alcançar um excesso de pressão de até 
10% do valor da pressão de ajuste e, para serviços que requerem o alívio de altas quantidades de 
líquido (como em descargas de bombas), a sobrepressão pode chegar a até 25%, dependendo do 
cenário de alívio (API 520 - parte I, 2000). 

O diferencial de alívio, que constitui a diferença percentual entre a pressão de abertura e a 
pressão de fechamento, é constante. Segundo a ASME VIII, para a proteção de vasos, esse valor é 
cerca de 7% da pressão de abertura. Para líquidos, esse valor pode atingir até 20%, dependendo 
da operação, conforme cita a 7ª Edição da API.  

A descarga de válvulas de alívio pode ser realizada em sistemas fechados, sendo que a pressão 
existente inicialmente no local é denominada contrapressão superimposta. Para um valor fixo, a 
contrapressão superimposta é desconsiderada na calibração do instrumento e, para um valor 
variável, não se utiliza esse tipo de válvula.   
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Exceto para operações com água, o castelo destas válvulas é fechado (ver Figura 2-5), de modo 
que não libere fluido para atmosfera.  

 

Figura 2-5 – PSV com castelo aberto e castelo fechado, respectivamente.  
(LESER, 2012b). 

2.3.2 Válvulas de Segurança 

Válvulas de segurança são projetadas para sistemas contendo gases ou vapores, uma vez que 
proporcionam uma abertura rápida para uma pequena sobrepressão. Quando a válvula de 
segurança está fechada, a pressão de operação é menor que a força da mola atuando sobre o 
disco. A partir do momento em que o valor da pressão aproxima-se daquela correspondente à 
força exercida pela mola, haverá um vazamento do gás para uma câmara formada pelo suporte do 
disco, bocal e anel de regulagem. Neste local, o gás expandirá criando uma pressão adicional sobre 
o suporte do disco. Atingido o ponto de abertura, a soma das pressões atuando sobre o disco e 
sobre seu suporte superam a força da mola, de modo que a válvula abra instantaneamente. O 
fechamento da válvula irá ocorrer quando a força da mola superar novamente a soma das 
pressões no disco e no suporte (API 520 - parte I, 2000). 

As válvulas de segurança são comumente utilizadas em caldeiras de geração de vapor e 
processos com ar ou vapor de água. Nestes casos, o alívio pode ocorrer para a atmosfera e as 
válvulas são projetadas - dependendo do cenário de alívio - com uma sobrepressão de 3% em 
caldeiras e 10% em vasos de pressão, conforme as seções I e VIII da ASME, respectivamente. A 
pressão de fechamento é cerca de 5 a 7% menor que a pressão de ajuste em vasos de pressão e 
4% em caldeiras (ASME I; ASME VIII. Divisão 1. 1998). 

2.3.3 Válvulas de Segurança e Alívio 

As válvulas de segurança e alívio são dispositivos automáticos, utilizados como válvula de alívio 
ou válvula de segurança, sendo classificadas como balanceada ou convencional.  

A válvula convencional é aplicável caso o acréscimo de pressão desenvolvido na linha de 
descarga após a abertura da válvula (contrapressão desenvolvida) seja menor que 10% da pressão 
de ajuste. No entanto, há casos em que a contrapressão desenvolvida não é constante, por 
exemplo, quando várias válvulas descarregam em uma mesma linha. Nestes casos, utiliza-se uma 
válvula balanceada com fole (Figura 2-6) para neutralizar o efeito da variação. O fole reduz a 
superfície superior do disco que está submetida à contrapressão desenvolvida, tornando a área 
superior e inferior com igual valor. Ademais, o fole isola o castelo e a haste da válvula, permitindo 
assim a operação com fluidos corrosivos e gases tóxicos ou inflamáveis (API 520 - parte I, 2000). 



                                      Dimensionamento de Válvulas de Segurança e Alívio de Pressão atuando com 
Fluidos Bifásicos 

8

A válvula balanceada com fole é empregada em casos de contrapressão variável ou alta, sendo 
que o valor da contrapressão total (superimposta + desenvolvida) não deve exceder 50% da 
pressão de ajuste (API 520 - parte I, 2000). 

 

Figura 2-6 – Válvula de segurança e alívio convencional e balanceada tipo fole, respectivamente.  
(LESER, 2012c) 

Na válvula balanceada com pistão (Figura 2-7) a contrapressão é anulada, uma vez que as 
áreas superior e inferior do disco são iguais. Os gases que escapam do castelo devem ser 
removidos, por meio de um dreno, para um lugar seguro. A descarga pode ser realizada para a 
atmosfera quando o fluido em questão não for tóxico. 

 

Figura 2-7 – Válvula de segurança e alívio balanceada tipo pistão (LESER, 2012a). 
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2.4 Capacidade das Válvulas e Escolha do Bocal 

A capacidade de vazão de uma válvula de segurança é obtida através da relação entre a área 
de passagem e a pressão de abertura da válvula. A capacidade total de alívio da PSV conectada a 
um vaso ou, a qualquer equipamento que se deseja proteger dos efeitos da sobrepressão, deve 
ser suficiente para descarregar a máxima quantidade de excesso de fluido gerado, de forma que 
não haja um aumento de pressão além da MAWP do equipamento. 

A área calculada para a passagem do fluido é denominada área requerida e deve apresentar 
um valor inferior ou igual à área dos bocais que são comercializados pelos fabricantes das PSVs. Os 
padrões existentes para cada orifício são obtidos pela API-RP-526, sendo designadas por meio de 
letras que vão desde “D” até “T” (0,110 pol² até 26pol²), como pode ser verificado na Tabela 2-1 
(LESER, 2012d). 

 

Tabela 2-1 – Áreas dos orifícios de descarga para LESER API séries 526 (LESER, 2012d) 

2.5 Expansão Isentrópica 

Processos nos quais a entropia de um determinado sistema é mantida constante são ditos 
processos isentrópicos. A entropia de determinada massa fixa pode ser alterada pela transferência 
de calor ou também pela ocorrência de algum processo irreversível (ÇENGEL; BOLES. 2006). 

Muitos elementos de engenharia como bombas, turbinas, difusores e bocais podem ser 
considerados em alguns casos adiabáticos. Suas operações e performances são otimizadas quando 
irreversibilidades do processo são minimizadas (como por exemplo, o atrito). Por isso, processos 
isentrópicos são muito importantes para a análise de casos limites. Na medida em que servem de 
modelo para muitas simulações e cálculos, permitem, por exemplo, que se façam comparações 
entre uma operação qualquer e aquela tida como a ideal.  

A Figura 2-8 ilustra a aplicação de uma turbina simples, representando o caso limite de uma 
expansão isentrópica. Nela, os valores iniciais e finais da entropia do fluido permanecem 
constantes: 
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Figura 2-8- Expansão isentrópica em uma turbina simples (ÇENGEL; BOLES. 2006. p.343). 

A variação da entropia do sistema que é conduzido de um estado para outro por um processo 
internamente reversível ou internamente irreversível, irá apresentar o mesmo valor para 
diferentes transformações ocorridas entre esses dois estados. Sendo assim, a entropia é uma 
propriedade do sistema e sua variação é dada por (MORAN; SHAPIRO, 2006): 

푑푆 = ∫         Equação 2-1 

onde: 

dS: variação da entropia (kJ/kg.K); 
dQrev: quantidade de calor reversível transferida entre os estados inicial e final (kJ/kg); 
T: temperatura absoluta (K). 

Os processos adiabáticos reversíveis são ditos também processos isentrópicos, porém o 
contrário nem sempre se verifica. Em outras palavras, processos isentrópicos não são, 
necessariamente, processos adiabáticos reversíveis. Contudo, em termodinâmica, geralmente se 
utiliza a denominação ‘isentrópico’ para se referir a processos adiabáticos, internamente 
reversíveis (ÇENGEL; BOLES. 2006). 

Para se analisar a entropia de um sistema, frequentemente são empregados diagramas que 
relacionam temperatura versus entropia e entalpia versus entropia. Nos diagramas T x s, tem-se 
que a área sobre a curva representa a transferência de calor estabelecida no processo 
internamente reversível, conforme se verifica na Figura 2-9. 

 

Figura 2-9 – Área correspondente ao calor transferido em um processo  
internamente reversível de um sistema fechado (ÇENGEL; BOLES. 2006. p.344). 
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A representação de h x s - também denominada Diagrama de Mollier (Figura 2-10) - é muito 
utilizada na engenharia para descrever dados operacionais de equipamentos em regime 
permanente, como em bombas, turbinas e bocais. Para a determinação do trabalho em um bocal, 
por exemplo, se utiliza a medida Δh, e para as irreversibilidades, Δs (ÇENGEL; BOLES, 2006). 

 

Figura 2-10 – Diagrama de Mollier de um Processo Adiabático (ÇENGEL; BOLES. 2006, p. 343). 

Os diagramas T x s são úteis para localizar estados e representar processos. As propriedades 
nos pontos 1 e 2 da Figura 2-11 contém a mesma entropia e podem ser relacionadas pela linha 
vertical que passa por esses dois estados (ÇENGEL; BOLES, 2006). 

 

Figura 2-11 – Diagrama Txs representando dois estados que possuem a mesma entropia.  
(ÇENGEL; BOLES, 2006. p. 343). 

Por meio dos diagramas T x s e h x s (Figura 2-12), é possível localizar estados e representar 
processos cujas propriedades podem ser relacionadas quando possuírem em comum o eixo da 
entropia. Nessas representações, por exemplo, são bastante exploradas as linhas de propriedade 
constante, como as da entalpia, volume específico e pressão, para diferentes valores de 
temperatura e entropia. 
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Figura 2-12 – Diagrama T x h e Diagrama h x s, respectivamente (MORAN; SHAPIRO, 2006. p. 251). 

Outra aplicação em que a referência de um processo isentrópico é importante é em expansões 
em turbinas. O gráfico da Figura 2-13 apresenta curvas comparativas de trabalho real e isentrópico 
para tais equipamentos. 

Os bocais que operam adiabaticamente ocorrem somente se a entropia na saída do bocal for 
maior que na entrada. O estado indicado por 2s (Figura 2-13) é atingido quando se realiza um 
processo isentrópico no sistema. A eficiência isentrópica é dada pela razão entre a energia cinética 
do gás que deixa o bocal e a energia cinética do gás que deixa o bocal em uma expansão 
isentrópica. Neste caso, os mesmos estados de admissão e pressão de descarga devem ser 
considerados (MORAN; SHAPIRO, 2006): 

휂 =  /
( / )

        Equação 2-2 

 

Figura 2-13 – Comparação entre uma expansão real e uma isentrópica através de uma turbina.  
(MORAN; SHAPIRO, 2006. p. 251). 
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Bocais costumam apresentar valores de eficiência superiores a 95%, o que demonstra que tais 
equipamentos, quando bem projetados, praticamente são isentos de irreversibilidades internas 
(MORAN; SHAPIRO, 2006). 

2.6 Vaporização Devido à Passagem do Fluido por uma Restrição 

A seção mínima que o fluido atravessa por um orifício de restrição é chamada de Vena 
Contracta (Figura 2-14). Neste ponto, há um aumento da velocidade do fluxo e redução da 
pressão.   

A passagem de um fluido por uma restrição ou orifício provoca uma perda de carga no 
sistema. Se a pressão atingir um valor abaixo da pressão de vapor do fluido, parte do líquido irá 
vaporizar abruptamente. O processo de vaporização pode causar danos por desgaste ou abrasão 
na estrutura do instrumento ou tubulações adjacentes quando houver implosão ou colapso das 
bolhas formadas na região adjacente a superfície sólida (FISHER, 2005) 

 

Figura 2-14 – Representação da Vena Contracta (FISHER, 2005, p.136). 

A vaporização do fluido é resultado do aumento da velocidade do fluido durante a passagem 
deste pela restrição e concomitante redução da pressão a um valor abaixo da pressão de vapor do 
fluido.  

Devido ao aumento da área na saída do orifício, o líquido expande, provocando uma redução 
na velocidade do sistema. Consequentemente, a pressão aumenta e o valor que atinge é inferior 
ao da pressão de entrada (Figura 2-15). Essa diferença de pressão entre a entrada e saída da 
válvula (ΔP) é convertida em energia dissipada.  

 

Figura 2-15 – Comparação entre o perfil de pressão e o valor de recuperação da  
pressão de saída (FISHER, 2005, p. 137). 

A restrição do fluxo por um bocal é realizada sob condições adiabáticas quando não há troca 
de energia sob forma de calor do sistema com o meio (FISHER, 2005). 
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2.7 Velocidade do Som e Número de Mach 

Ao atravessar uma restrição os gases podem adquirir velocidades relativamente altas e 
apresentar variações em suas massas específicas. Esse tipo de escoamento é denominado 
compressível e a velocidade do som é um parâmetro importante para o estudo deste fenômeno 
(MORAN; SHAPIRO, 2006). 

A onda acústica gerada por uma variação de pressão - como o fechamento brusco de uma 
válvula - é propagada em um fluido gasoso confinado, com consequente formação de ruído. A 
velocidade máxima em que a propagação dessas informações mecânicas é transmitida por um 
fluido, denomina-se velocidade do som (FOX; MCDONALD, 2001). 

O Número de Mach é a razão entre a velocidade do fluido e a velocidade do som em suas 
condições de escoamento, sendo que, velocidade do fluido no interior de um tubo é dada por 
(FOX; MCDONALD, 2001): 

  v =         Equação 2-3 

onde: 

 푄: vazão volumétrica (m3/h); 
 퐴: área da tubulação (m2); 
 v: velocidade (m/s). 
 
No escoamento isentrópico, a propagação de uma onda sonora provoca a variação da pressão 

e da massa específica de um gás ideal. As variações dessas propriedades relacionam-se com 
velocidade do som através da equação (FOX; MCDONALD, 2001): 

푣 = .
                Equação 2-4 

onde: 
 ρ: massa específica do fluido (kg/m3); 
 k: razão Cp/Cv (adimensional); 
 P: pressão absoluta (kgf/cm2); 
      푣 : velocidade do som (m/s). 

 Os valores encontrados para o número de Mach são utilizados no dimensionamento das 
linhas a montante e a jusante de uma válvula. A velocidade excedente recomendada para evitar a 
ruptura de equipamentos deve apresentar um valor inferior à velocidade do som.  

2.8 Fluxo Crítico e Fluxo Subcrítico 

A velocidade limite (ou velocidade do som (Mach =1)) é alcançada na saída do orifício de uma 
válvula, em decorrência da passagem do fluido por uma seção de área mínima. O escoamento 
através de um bocal convergente possui Mach <1 e é denominado subsônico. Nestes casos, a 
restrição da área provoca o aumento da velocidade do fluxo e o escoamento é isentrópico (FOX; 
MCDONALD, 2001).  

A Figura 2-16 apresenta a descarga de um bocal convergente em que a pressão a jusante (PB) é 
controlada. Inicialmente não há fluxo (caso a). Sob as condições de escoamento subsônico, toda 
redução de PB é transmitida para a montante da válvula, que em consequência, passa a aumentar 
a vazão (casos b e c). O Mach na saída do bocal aumenta até atingir o valor unitário, onde a 
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velocidade limite é alcançada e a pressão correspondente é denominada Pressão Crítica1 (Pcf), 
caso d. Neste ponto tem-se que o bocal está estrangulado e nenhuma alteração é transmitida para 
a montante. Assim, a vazão possui um máximo e, como a pressão, apresenta um valor constante. 
Para pressões a jusante menores que a Pcf há expansão isentrópica do fluido para fora do bocal 
(caso e) (MORAN; SHAPIRO, 2006). 

 
 

Figura 2-16 – Efeito da pressão a jusante na operação de um bocal convergente  
(MORAN; SHAPIRO, 2006, p.433). 

Considera-se que quando a pressão a jusante do bocal for menor ou igual a Pcf haverá fluxo 
crítico, caso contrário, o fluxo será subcrítico. A descarga de gases e vapores através das PSVs 
ocorre geralmente sob condição de fluxo crítico e depende da pressão a montante da válvula (API 
520 - parte I, 2000). 

2.9 Método do Equilíbrio Homogêneo 

Em virtude da falta de dados experimentais no que diz respeito aos fluxos de duas fases em 
válvulas de segurança e alívio, vários métodos foram criados e estão disponíveis na literatura para 
esse tipo de dimensionamento, sendo o Método do Equilíbrio Homogêneo (Homogeneous 
Equilibrium Model - HEM) o mais utilizado (BOCCARDI et al., 2005).   

Nos cálculos do HEM considera-se que o fluxo analisado é do tipo homogêneo, de forma que 
ambas as fases estão altamente misturadas e fluem com a mesma velocidade. Como 
consequência, a mistura bifásica passa a ser vista como uma pseudo-monocomponente, pois as 
propriedades físicas de cada um dos componentes são aproximadas por médias simples nas 
condições especificadas. 

Além da consideração de equilíbrio mecânico, referente às velocidades relativas dos 
escoamentos das fases, os cálculos utilizando os métodos HEM geralmente consideram também o 
equilíbrio térmico entre as mesmas. Nos sistemas flash, o equilíbrio termodinâmico (líquido-vapor) 
se aplica, e por consequência, as propriedades físicas da mistura dependem apenas das condições 
locais ao longo do percurso de escoamento (temperatura e pressão). Já para os sistemas que não 

                                                
1 A Pressão Crítica (Pcf) desenvolvida quando o Mach atingir o valor unitário na saída do bocal 
possui valor e significado distinto da pressão crítica de uma substância que se encontra no ponto 
crítico termodinâmico, onde a fase líquida e de vapor coexistem em equilíbrio. O ponto crítico 
pode ser visualizado na região de encontro das linhas de vapor e líquido da Figura 2-12. 
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apresentam as características flash,  caracterizado pela ausência de transferência de massa entre 
as fases, o método se processa com a igual temperatura. Se, por outro lado, for utilizada a 
consideração de isolamento térmico entre as fases, então há escoamento do tipo “congelado” 
(BOCCARDI et al., 2005).  

Em sua maioria, os métodos HEM referem-se ao fluxo sem atrito, adiabático e também 
isentrópico através de um bocal curto e ideal, gerando assim a necessidade de se introduzir um 
coeficiente nos cálculos como forma de corrigir os valores para as diferentes condições 
operacionais. Como esses parâmetros estão relacionados ao modelo de escoamento apresentado, 
a metodologia está limitada a somente algumas condições de operação. Através da integração da 
equação de Bernoulli, obtém-se a equação geral de fluxo de massa para os métodos HEM: 

퐺 = 휌 −2∫
/

       Equação 2-5 

G: Fluxo de massa, kg/s.m2 
ρ: densidade da mistura bifásica, kg/m3 
dP: diferença entre a pressão de saída e de entrada do bocal (Kgf/m2) 

A integração é dada pela diferença da pressão no estado estacionário para a pressão 
desenvolvida no bocal, sendo que a densidade da mistura bifásica é dada em função da pressão ao 
longo do caminho termodinâmico entre a entrada e a saída do bocal (FISHER apud BOCCARDI et 
al., 2005).  

O Método Ômega é uma versão do HEM e é utilizado para avaliar a densidade da mistura 
bifásica na integral. É considerado como um dos melhores métodos para a análise de sistemas de 
alívio de fluxo bifásico para PSVs, e por isso é utilizado pelo Instituto Americano de Petróleo (API) 
para o dimensionamento desse tipo de equipamento. O método apresenta as seguintes vantagens 
(BOCCARDI et al., 2005): 

a) aplica-se tanto para sistemas flash quanto para sistemas não-flash; 

b) aplica-se para fluxos comprimidos ou não-comprimidos; 

c) aplica-se para sistemas de duas fases, em condições de entrada saturada ou sub-
resfriada; 

d) o parâmetro adimensional ω depende apenas das condições de entrada; 

e) a equação resultante para o calculo do fluxo mássico é baseada na solução analítica da 
equação geral para os métodos HEM, acima explicitada. 

As limitações do Método ω são: o uso de vários tipos de equações para diferentes condições 
de entrada, ter sido desenvolvido para fluidos puros e incluir somente alguns casos de sistemas 
multicomponentes e pela baixa acuracidade apresentada para pressões menores que 0,5 e abaixo 
do ponto crítico, bem como, para temperaturas menores que 0,9 (BOCCARDI, 2005). 
Adicionalmente, estudos mostraram que o método apresenta bons resultados somente para 
bocais maiores que 6in (DARBY, 2000). 
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2.10 Dimensionamento das PSVs, segundo a API RP 520 – 7ª Edição 

A sétima edição da norma propõe que, para fluidos bifásicos, as áreas requeridas para o alívio 
da fase gasosa e da fase líquida sejam somadas, obtendo-se assim a área total do orifício da PSV. 

2.10.1 Dimensionamento para Fluidos Bifásicos 

No dimensionamento contendo uma mistura de fases líquida-vapor enquadram-se as 
seguintes situações de alívio: quando há mistura bifásica na entrada da válvula ou quando há 
vaporização do fluido ao atravessar a válvula.  

Para o dimensionamento, determina-se a quantidade de vapor existente na mistura ou a 
fração vaporizada devido à passagem do fluido pela restrição. Em seguida, avalia-se a condição 
crítica do fluxo e conforme o resultado calcula-se a área requerida do orifício para essa fração de 
vapor utilizando a Equação 2-7 ou Equação 2-8. A área correspondente à fração líquida é calculada 
por meio da Equação 2-10. Por fim, esses resultados são somados. A válvula de alívio selecionada 
deverá possuir um orifício com área igual ou maior que o valor calculado. A  Figura 2-17 apresenta 
um esquema das etapas propostas pela 7ª edição da API 520 para calcular a área requerida total 
do orifício da PSV. 

 

Figura 2-17 – Metodologia proposta pela 7ª edição da API 520 para calcular a área  
requerida total do orifício da PSV.  

2.10.2 Determinação da Condição de Fluxo Crítico e Fluxo Subcrítico  

A razão de pressão de fluxo crítico em unidades absolutas pode ser estimada através da 
relação de gás ideal, dada por: 

=          Equação 2-6   

Sendo: Pcf: Pressão de fluxo1 crítico no bocal (Kgf/cm2.g); 
P1: Pressão de alívio a montante (Kgf/cm2.g); 
K: Razão de capacidades caloríficas para gás ideal. 

2.10.3 Dimensionamento para Vapores ou Gases 

O dimensionamento de válvulas de segurança e alívio operando com gases ou vapores 
depende da condição do fluxo desenvolvido (Fluxo Crítico ou Subcrítico). 
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A área requerida do orifício de gases sob condições de fluxo crítico é dimensionada pela 
equação: 

퐴 = ,
.

        Equação 2-7 

A área requerida de orifício de gases sob condições de fluxo subcrítico por: 

퐴 = ,
( )

        Equação 2-8 

A Tabela 2-2 contém os parâmetros propostos pela 7ª Edição da API-520, utilizados no cálculo 
da área requerida para gases e vapores. 

Tabela 2-2 – Variáveis utilizadas no dimensionamento das PSVs atuando com gases na condição de fluxo 
crítico ou subcrítico (API 520 - parte I, 2000). 

Variável Descrição Unidade Observações 

W  Vazão Mássica de Alívio Requerida  Kg/h   
A  Área Requerida do Orifício  mm2  

 

P1 
 Pressão de Abertura (Pressão de 
Alívio + Sobrepressão + Pressão 

Atmosférica) 
kPa abs   

T  Temperatura de alívio  K  
 

Kc 
Coeficiente de correção para 

instalações com disco de ruptura, 
adimensional 

Adimensional 
Kc=1 quando o fluido não é corrosivo 
ou Kc=0.9 quando não for informado 

pelo fabricante. 

Kd  Coeficiente de descarga adimensional 
Usar Kd=0,975 quando não 
informado pelo fabricante. 

Z  
 Fator de compressibilidade do gás, 

avaliado na entrada da PSV nas 
condições de alívio 

adimensional 
Usar Z=1 se a informação não estiver 

disponível. 

M  Peso molecular médio do vapor kg/kgmol 
 

C  
 Constante de escoamento do gás 

nas condições de alívio 
kg . kgmol. K

mm . hr. kPa
 Figura 1 (anexo) 

P2  Contrapressão KPa abs 
Adotar o maior valor quando for 

variável 

Kb  
 Fator de correção de 

contrapressão 
adimensional 

Figura 2 (anexo). É usado para 
válvulas balanceadas. Para válvulas 

convencionais Kb=1. 

F2  Coeficiente de Fluxo Subcrítico adimensional 

퐹 =
푘

푘 − 1
(푟)

1− 푟
1− 푟

 

(Equação 2-9) 
k: razão de calores específicos 

r: razão entre a contra pressão e 
pressão de alívio, P2/P1. 
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2.10.4 Dimensionamento para Líquidos  

Para as válvulas certificadas pelo Código ASME Seção VIII, que determina uma sobrepressão de 
10% para PSVs operando com líquido em vasos pressurizados, a 7ª edição da API 520 propõe a 
seguinte equação para a área requerida do orifício: 

퐴 = ,
        Equação 2-10 

A Tabela 2-3 contém os parâmetros propostos pela 7ª Edição da API-520, utilizados no cálculo 
da área requerida para líquidos. 

Tabela 2-3 – Variáveis Utilizadas no Dimensionamento das PSVs operando com líquidos 
(API 520 - parte I, 2000). 

Variável Descrição Unidade Observações 

Q Capacidade de líquido requerida L/min   
A  Área Requerida do Orifício  mm2  

 

P1 
Pressão de Abertura (Sobrepressão 

+ Pressão de Alívio)  
kPa abs    

Kc 
Coeficiente de correção para 

instalações com disco de ruptura, 
adimensional 

Adimensional 
Kc=1 quando o fluido não é corrosivo ou 
Kc=0.9 quando não for informado pelo 

fabricante. 

Kd Coeficiente de descarga Adimensional 
Quando não informado pelo fabricante 

usar Kd=0,65. 

Kw 
 Fator de correção de contrapressão 

variável, aplicável para válvulas 
balanceadas. 

Adimensional 

Kw=1 para contrapressão atmosférica. 
Válvulas convencionais não requerem 

correção. Para válvulas balanceadas, ver 
Figura 3, no anexo. 

Kv   Fator de correção de viscosidade Adimensional 퐾 = 0,9935 +
2,878

푅
+

342,75

푅
 

(Equação 2-11) 

R  Número de Reynolds 
 

R =
Q(18.800G)

µ√A
 

µ= viscosidade absoluta (cp) 
(Equação 2-12) 

P2  Contrapressão kPa abs 
 

G  
 Densidade do líquido na 

temperatura de descarga, em 
relação a água (1atm à 70oF) 

Adimensional   

O dimensionamento preliminar de um líquido viscoso é realizado considerando Kv=1. A área do 
orifício selecionado deve ser igual ou maior que a calculada e, será usada na (Equação 2-12).  O 
resultado encontrado será utilizado na (Equação 2-11) e, com o novo valor de Kv, será novamente 
calculada a área requerida. Se o orifício selecionado for diferente do previamente escolhido, o 
procedimento descrito acima deve ser repetido com o valor da área do último orifício selecionado. 
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2.11 Dimensionamento das PSVs Segundo a API RP 520 – 8ª Edição 

A 8ª edição da API 520 apresenta possíveis cenários referentes ao escoamento bifásico (ver 
Tabela 2-4), bem como cálculos específicos para cada um destes.  

Na Tabela 2-4, o termo “líquido completamente sub-resfriado” significa que o líquido não 
vaporiza ao passar pela PSV. Já o termo “gás não condensável”, corresponde a um gás que não 
condensa facilmente nas condições normais de operação (por exemplo: oxigênio, hidrogênio, 
dióxido de carbono). 

Tabela 2-4 – Cenários de alívio para fluidos bifásicos (API 520 - parte I, 2008). 

Cenário de Alívio Contendo Fluidos Bifásicos 
Sistemas bifásicos (misturas líquido-vapor, incluindo líquidos saturados) entram na PSV 

e vaporizam. Sem a presença de gases não condensáveis. Também contempla fluidos que 
estão acima ou abaixo do ponto termodinâmico crítico em fluxo bifásico condensado. 

Sistemas bifásicos (líquido altamente sub-resfriado e gás não condensável, vapor 
condensável ou ambos) entram na PSV e não vaporizam. 

Sistemas bifásicos (o vapor na entrada contém pouco gás não condensável e o líquido é 
saturado ou sub-resfriado) entram na PSV e vaporizam. Gás não condensável entra na 

PSV. 

Líquidos sub-resfriado (incluindo líquido saturado) entram na PSV e vaporizam. Nenhum 
vapor condensável ou gás não condensável entram na PSV. 

 O último cenário da Tabela 2-4 refere-se ao Estudo de Caso em questão e, como as demais 
metodologias da nova API, suas equações são baseadas no Método de Leung Ômega, o qual é uma 
versão do Método de Equilíbrio Homogêneo. Este método assume que a mistura de componentes 
se comporta como um fluido de “pseudo-monofase”, cuja densidade é a média da densidade 
volumétrica das duas fases. O método considera que há um equilíbrio térmico e mecânico no 
fluido bifásico que atravessa a PSV, mesmo para altos valores de descargas, apresentados para 
bocais maiores que 10cm (API 520 - parte I, 2008). 

 O parâmetro Ômega é calculado com base no volume específico e relaciona a densidade das 
duas fases e a pressão de entrada com a menor pressão adquirida após a passagem pela restrição: 

휔 = =        Equação 2-13 

onde: 
푃: pressão absoluta de vaporização (Pa); 

휌: densidade do fluido bifásico (Kg/m3); 
휈: volume específico do fluido bifásico (m3/Kg); 
0: determina as condições iniciais de vaporização; 
푥: determina as condições finais de vaporização. 
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2.11.1 Determinação da Região Sub-Resfriada  

 Para líquidos sub-resfriados, que vaporizam parcialmente ao passar pelo bocal, a 8ª edição da 
API 520 inicialmente propõe a determinação da região em que ocorre a vaporização, denominada 
Região Sub-Resfriada. Os procedimentos a serem seguidos estão simplificados na  Figura 2-18. 

 

Figura 2-18 – Procedimentos para calcular a região de sub-resfriamento.  

 O parâmetro Ômega proposto pelo Método de Leung Ômega para líquidos sub-resfriados é 
dado por: 

휔 = 9 − 1         Equação 2-14 

onde:  휌 : densidade do líquido na entrada da PSV (Kg/m3). 

 휌 : densidade a 90% da pressão de saturação (Ps). Para um sistema multicomponente, 
utiliza-se a pressão do ponto bolha na temperatura de alívio (T0) (Kg/m3) no lugar da Ps. 
Quando determinado 휌 , o cálculo das propriedades referentes ao processo de vaporização 
deve ser considerado isentrópico, mas, para misturas de baixa qualidade distantes do ponto 
crítico termodinâmico a condição isentálpica (adiabática) é aceita. 

A vaporização pode ocorrer antes da restrição - na região baixa de sub-resfriamento – ou 
durante a passagem pela restrição - na região alta de sub-resfriamento. A razão da pressão de 
saturação, necessária para essa determinação, é dada por:  

휂 =              Equação 2-15 

휂 : razão da pressão de saturação (adimensional) 

Para a determinação da região de sub-resfriamento, tem-se: 

 푃 ≥ 휂 .푃 , região baixa de sub-resfriamento      Equação 2-16 
푃 < 휂 .푃 , região alta de sub-resfriamento      Equação 2-17 

 
onde: 

푃 : pressão de ajuste da PSV (kPa) + sobrepressão (kPag) + pressão atmosférica (kPa); 
푃 : pressão de saturação (kPa); 

2.11.2 Determinação da condição de fluxo crítico ou subcrítico 

Para determinar a pressão crítica e a condição de fluxo crítico, as etapas da Figura 2-19 devem 
ser seguidas: 
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Figura 2-19- Procedimentos para a determinação a pressão crítica e condição de  
escoamento crítico ou subcrítico 

Para calcular a pressão crítica, inicialmente determina-se a razão da pressão de transição de 
saturação (휂 ), por: 

휂 =         Equação 2-18 

휂 : razão da pressão de transição de saturação (adimensional) 

Em seguida, é preciso determinar a razão da pressão crítica (휂 ) relacionando-a com o valor 
obtido para 휂  através da Figura 5, ou então, utilizando as considerações abaixo: 

Para 휂 ≤ 휂 , tem-se que: 

 휂  = 휂        Equação 2-19 

Para 휂 > 휂 , a pressão crítica pode ser calculada utilizando a seguinte equação: 

휂 − 2(휔 − 1)휂 + 휔 휂 푙푛 +  휔 휂 − 1 = 0 Equação 2-20 

Ou por aproximação através da equação abaixo: 

휂 = 휂 1 − 1 −     Equação 2-21 

휂 : Razão da pressão crítica (adimensional).  
 

Finalmente, a pressão crítica pode ser dada por:  
푃 =휂 푃         Equação 2-22 

onde: 
푃 : Pressão Crítica1 (kPa); 
휂 : Razão da pressão crítica.  

Para determinar se o fluxo é crítico ou subcrítico na região baixa de sub-resfriamento, tem-se: 
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푃 ≥ 푃 : fluxo crítico       Equação 2-23 
푃 < 푃 : fluxo subcrítico      Equação 2-24 

Para determinar se o fluxo é crítico ou subcrítico na região alta de sub-resfriamento, avalia-se: 

푃 ≥ 푃 : fluxo crítico      Equação 2-25 
푃 < 푃 : fluxo subcrítico      Equação 2-26 

푃 : contrapressão a jusante (kPa). 

2.11.3 Determinação do fluxo de massa 

A capacidade de fluxo é determinada pelo bocal de entrada de uma PSV completamente 
aberta, uma vez que a passagem do fluido é restringida pelo dispositivo. A determinação do fluxo 
de massa depende da região de sub-resfriamento e da condição em que o escoamento é realizado, 
como se verifica na Figura 2-20. 

 

Figura 2-20 – Procedimentos para a determinação do fluxo de massa 

O balanço energético volumétrico de um fluxo uni-dimensional, isentrópico, homogêneo 
fornece as relações para se determinar o fluxo de massa que atravessa o bocal: 

a) Na região baixa de sub-resfriamento o fluxo de massa é dado por: 

퐺 =
( ) ( )( )

푃휌     Equação 2-27 

Para fluxo crítico, usa-se 휂c no lugar de 휂 e, para subcrítico, usa-se 휂  no lugar de 휂, que é a 
razão de contrapressão.  

Sendo 휂 , a relação da pressão de subcrítica, dada por:  

휂 =         Equação 2-28 

b) Para calcular o fluxo de massa, no caso de região alta de sub-resfriamento, utiliza-se: 

퐺 = 1,414 [휌 (푃 − 푃)]     Equação 2-29 
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onde G: Fluxo de massa (kg/s.m2) 

Caso haja fluxo crítico, usa-se Ps no lugar de P e, se for subcrítico, 푃  ao invés de P. 

2.11.4 Determinação da área requerida 

O cálculo de área requerida das PSVs é realizado considerando o regime turbulento como 
condição de escoamento: 

퐴 = 16,67        Equação 2-30 

A Tabela 2-5 contém os parâmetros das equações da 8ª Edição da API-520. 

Tabela 2-5 - Variáveis utilizadas nos dimensionamentos de PSVs operando com fluidos bifásicos 
(API 520 - parte I, 2008). 

Variável Descrição Unidade Observações 
Q Vazão volumétrica L/min   
A  Área Requerida do Orifício  mm2  

 

Kd Coeficiente de descarga Adimensional 
Quando não informado pelo fabricante, usar 

Kd=0,65 para líquidos sub-resfriados e  
Kd=0,85 para líquidos saturados 

Kb 
 Fator de correção de 

contrapressão 
Adimensional 

Figura 4. É usado para válvulas balanceadas. 
Para válvulas convencionais Kb=1. 

Kv 
 Fator de correção de 

viscosidade 
Adimensional 

R =
Q(18.800G)

µ√A
 

µ= viscosidade absoluta (cp) 
(Equação 2-31) 

휌  
Densidade do líquido na 

entrada  
Kg/m3 

 

G Fluxo de massa kg/s.m2 
Equação 2-27: Baixa de sub-resfriamento.  
Equação 2-29: Alta de sub-resfriamento. 
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3 Estudo de Caso e Metodologia 

Para a obtenção dos parâmetros de processo requeridos pelas equações da 7ª e 8ª Edição da 
API 520, definiu-se no estudo de caso um cenário onde ocorre a vaporização de fluido devido a sua 
passagem pelo orifício da PSV. Para tanto, foram realizadas simulações estáticas utilizando o 
software Aspen Plus® v. 7.1., sendo que o modelo foi construído a partir dos dados de entrada de 
uma simulação (representada na Figura 3-1) previamente validada com dados reais de medição de 
pressão, vazão, temperatura e composição.    

As propriedades da vaporização isentrópica que ocorre no bocal foram obtidas pelo software 
VLEFlash, disponibilizado pela FlowPhase. Fornecendo-se a composição e a condição de processo 
na qual ocorre a vaporização, o programa calcula a pressão de bolha, a entropia e demais 
propriedades do fluido que se referem ao equilíbrio de fase. Além disso, desenha o diagrama de 
fases da corrente especificada, determina dados termodinâmicos e propriedades de transporte 
sobre as mais diversas condições de processo. 

3.1 Estudo de Caso 

Para aplicação da metodologia proposta utilizou-se, como estudo de caso, o transporte e 
armazenamento de uma corrente mista de C4 em um vaso situado na Unidade de Hidrogenação, 
onde se produzem butenos. 

Essa planta é alimentada por duas correntes de mistura de C4 com baixos teores de butadieno. 
O envio das cargas para o vaso de armazenamento é realizado primeiramente por uma tubulação 
com classe de 300# e depois por outra de 150#. Caso haja um aumento da pressão no sistema, a 
linha de 150# poderá se romper. 

Devido a possibilidade de ruptura da tubulação, por recomendação do Estudo dos Perigos e 
Operacionalidades, do inglês Hazard and Operability Studies (HAZOP), faz-se necessária a 
instalação de uma PSV com reserva, desvio e pressão de ajuste adequado à especificação da linha 
de carga do vaso (150#), além de um intertravamento por pressão alta. O alívio da válvula deverá 
ser realizado para uma tubulação do queimador, dada a presença de hidrocarbonetos, e, a 
vaporização do fluido ao passar pelo orifício da PSV. 

3.2 Metodologia Computacional 

O software Aspen Plus® (produzido pela AspenTech) foi desenvolvido para modelar e simular 
processos químicos industriais. O programa retrata processos reais de uma planta utilizando 
relações de engenharia tais como: balanços de massa e energia, velocidades de reações e 
equilíbrios de fase e químico. Ele também conta com um amplo banco de dados termodinâmicos, 
rigorosos modelos de equipamentos, diversos pacotes numéricos, além de precisos métodos de 
resolução de equações, o que torna seus resultados confiáveis (AspenTech, 2011). 

3.2.1 Construção do Modelo no Simulador 

Para simular o cenário em que a PSV atua nas condições de alívio, utilizaram-se os blocos 
Valve, Pipe, e Mixer, que modelam operações envolvendo perdas de carga em válvulas, tubulações 
e a composição final de uma mistura de componentes, respectivamente. Em seguida, as 
composições das correntes materiais de entrada foram adicionadas e os seguintes parâmetros 
foram definidos: vazão mássica, temperatura e pressão. 

O pacote termodinâmico utilizado foi o PENG-ROB, uma vez que as correntes envolvidas no 
processo constituem-se por uma mistura de hidrocarbonetos nas fases líquida e vapor. Esse 
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método termodinâmico é aplicado nos processos constituídos por hidrocarbonetos a uma ampla 
faixa de temperatura e pressão. Ele utiliza a equação cúbica de estado de Peng-Robinson para 
obter todas as propriedades termodinâmicas do sistema, exceto o volume molar do líquido, que é 
obtido pelo modelo de Rackett (para componentes reais) ou API (para pseudo-componentes) 
(AspenTech, 2011).  

A Figura 3-1 apresenta o diagrama de blocos da simulação contendo as condições mínimas e 
máximas de contrapressão superimposta (0 kgf/cm2.g e 1,5 kgf/cm2.g) desenvolvidas no header.  

 
 

Figura 3-1- Flowsheet criado no Aspen Plus® para simular uma PSV atuando nas condições de abertura. 

No misturador, especificou-se a temperatura e ausência de perda de carga. Nas tubulações 
foram inseridos os diâmetros internos, comprimentos equivalentes e os acidentes de cada trecho. 
A válvula foi projetada para uma Pset igual a 18 kg/cm2.g, conforme a pressão de projeto da linha 
de 150#. Como a válvula será instalada na tubulação de carga de um vaso fechado, a sobrepressão 
máxima que pode ser atingida corresponde a 10% da Pset (ASME VIII). Sendo assim, a abertura da 
válvula na simulação apresentará o valor correspondente à pressão de alívio (Pset + Psobrepressão) 
igual à 19,8 kg/cm2.g. Na simulação, considerou-se que o fluxo através da PSV ocorre sobre 
condições adiabáticas. Já o alívio será realizado em um header, sujeito a uma contrapressão 
superimposta variável de 0 kgf/cm2.g a 1,5 kgf/cm2.g. Para cada valor de contrapressão foi 
realizada uma simulação. 

O recurso Design Spec especificou as pressões de saída da corrente do header interpolando as 
pressões de saída da válvula, individualmente para cada caso proposto. A princípio, os resultados 
da simulação foram gerados livremente a partir das variáveis de entrada. O campo Spec foi 
definido com a pressão de 0 kgf/cm2.g e de 1,5 kgf/cm2.g (em cada simulação), pois estes são os 
valores desejados para as correntes finais do header. Na aba Vary foram estimadas um valor 
mínimo e máximo para a pressão de saída do bloco da válvula.   

Os critérios adotados para o projeto das linhas a jusante e montante da PSV foram (API 520 - 
parte II, 2003): 

 Os diâmetros das linha a montante e a jusante da válvula devem ser maiores ou iguais ao 
diâmetro do bocal de entrada e descarga da PSV, respectivamente.  

4A

5A 6A HEADER

1A

2A

3A

EXP4X6 8IN

MIXER

PSV

6IN
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 A queda de pressão máxima na linha a montante deve ser inferior a 3% da pressão de set 
da PSV. O excesso de perda de carga gera atrito e dissipação turbulenta na tubulação, que 
desestabiliza e diminui a capacidade de alívio da válvula. A aceleração do líquido em linhas 
longas de entrada também promove o batimento da válvula, causando danos a sua sede. 

 A perda de carga máxima na linha a jusante deve ser inferior a 10% da pressão de set da 
PSV. Ao projetá-la deve-se considerar o efeito da contrapressão total, de forma que seu 
valor se mantenha no limite estipulado para a PSV do sistema.  

 Na presença de escoamento gasoso, a velocidade recomendada para linhas a jusante da 
PSV deve ser inferior à velocidade do som. Sendo assim, utilizou-se como critério uma 
velocidade de até 60% da velocidade do som nas condições de alívio (MORRIS, 1996). 

3.2.2 Determinação dos Dados de Equilíbrio de Fases 

Uma segunda simulação utilizando o bloco RadFrac foi realizada para modelar a operação 
envolvendo o equilíbrio liquido-vapor em um vaso flash (ver Figura 3-2). O bloco foi especificado 
com a temperatura de entrada da PSV e uma fração vaporizada de 100%. Dessa forma, 
determinaram-se a densidade da mistura desenvolvida na temperatura de entrada da PSV (To) e a 
pressão de ponto de bolha (Ps) correspondente. As condições das correntes de entrada e o pacote 
termodinâmico definidos foram os mesmos da simulação anterior.  

 

Figura 3-2- Flowsheet criado no Aspen Plus® para simulação do processo de vaporização do fluido nas 
condições de entrada da PSV. 

 A mesma simulação foi realizada para comparar os resultados obtidos com um exemplo da 
8ª edição da API e verificou-se que a modelagem  não obteve a reprodutividade desejável na 
comparação desses dados. As simulações de expansão em válvulas seguem o padrão adiabático e 
portanto, são aproximadas como isentálpicas e não isentrópicas, o que contraria a condição 
usualmente assumida para a expansão em uma válvula de alívio justificando a diferença dos 
resultados.   

Em substituição, utilizou-se o software VLEFlash (FlowPhase) para calcular as propriedades da 
mistura petroquímica durante a vaporização isentrópica no bocal. A pressão de bolha (Ps) e a 
densidade da mistura à 90% da Ps, foram obtidas pelo programa na temperatura de entrada da 
PSV e, usadas no dimensionamento proposto pela 8ª Edição da API 520.  

O programa possui um campo denominado “condição inicial”, onde se definem as variáveis 
que serão fixadas e também qual o parâmetro deseja-se determinar. Para o estudo de caso, 
especificou-se que a pressão de bolha da mistura seria calculada a partir do valor fixo da 
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temperatura de entrada da PSV. Definido o valor para a temperatura, as correntes e frações 
molares foram adicionadas.  

De posse do valor de Ps, fornecido pelo software, a pressão à 90% de Ps foi calculada e sua 
temperatura correspondente foi identificada no gráfico da Figura 4-1. A densidade à 90% da 
pressão de bolha (휌 ) foi fornecida por uma segunda simulação no VLEFlash, na qual foram 
especificados o valor previamente determinado da entropia - tendo em vista que a expansão no 
bocal é isentrópica, a entropia resultante da determinação de Ps pelo VLEFlash é a mesma para 
todo o processo de vaporização - e a temperatura à 90% de Ps (ver Figura 4-1), além das frações da 
corrente de entrada (FLOWPHASE, 2012). 

Por questão de sigilo industrial, as composições e os componentes da mistura não serão 
fornecidos. Para a determinação do resultado mais conservativo de operação da 7ª Edição da API-
520, os cálculos foram realizados para os dois casos de sobrepressão superimposta, e as 
propriedades da fase líquida e da gasosa, requeridas pelas equações, foram obtidas 
individualmente na corrente de saída da válvula, onde há fluxo bifásico. Por fim, os fatores de 
correção foram confirmados pelo fornecedor da PSV, LESER. 

4 Resultados e Discussão  

A realização e a discussão dos cálculos de dimensionamento da PSV serão expostas nesta 
seção. Para tanto, também serão apresentados os parâmetros de processo obtidos pelo modelo - 
construído em Aspen Plus® - do cenário de alívio da válvula, bem como, os dados de equilíbrio de 
fase fornecidos pelo programa VLEFlash, que são requisitados na 8ª Edição da API-520. 

4.1 Dimensionamento da PSV Conforme a 7ª Edição da API 520 

4.1.1 Determinação da Condição de Fluxo Crítico e Fluxo Subcrítico 

Para uma pressão de entrada igual a 2043,0 kPa abs foram calculados, pela Equação 2-6, os 
valores das pressões críticas para cada razão de calores específicos simulada. A Tabela 4-1 
apresenta os resultados referentes à contrapressão superimposta de 0 kgf/cm².g e 1,5 kgf/cm².g. 

Tabela 4-1 – Pressão crítica para a contrapressão superimposta de 0 kgf/cm².g e 1,5 kgf/cm².g. 

 Determinação da Pressão Crítica 

Sobrepressão superimposta (kgf/cm².g) 0 1,5 

Pressão a jusante da restrição (kPa, abs) 267,92 326,66 

Razão de calores específicos (Cp/Cv) 1,135 1,139 

Pressão Crítica (kPa, abs) 1179,70 1178,03 

Em ambos os casos as pressões a jusante da restrição apresentaram um valor inferior às Pcf 
calculadas. Sendo assim, tem-se a condição de fluxo crítico para os dois cenários de operação.  

4.1.2 Cálculo das Áreas Requeridas para o Orifício conforme 7ª Edição da API  

Para calcular a área requerida de alívio da fração de gases sob a condição de fluxo crítico foi 
utilizada a Equação 2-7. E para líquidos, utilizou-se a Equação 2-10. As propriedades e os 
parâmetros utilizados nas equações estão na Tabela 4-2: 
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Tabela 4-2- Parâmetros para o cálculo da área requerida segundo a API 520 – 7ª Edição. 

Variável 
Contrapressão superimposta de  

0 kgf/cm².g 
Contrapressão superimposta de  

1,5 kgf/cm².g 
  Área para Gases Área para Líquidos Área para Gases Área para Líquidos 

W (Kg/h) 2753,953 - 1718,002 - 
Q (L/min) - 654,29 - 693,083 

P1 (KPa abs) 2043,0 2043,0 2043,0 2043,0 

P2 (KPa abs) - 267,917 - 326,654 
T (K) 312,1 - 312,1 - 

C 330 - 330 - 
Z 0,928 - 0,917 - 

M (g/mol) 56,074 - 56,07 - 
Kv - 1,0 - 1,0 
Kc 1,0 1,0 1,0 1,0 
Kb 1,0 - 1,0 - 
Kw - 1,0 - 1,0 
Kd 0,975 0,65 0,975 0,65 
µ - 0,171 - 0,164 

Re - 1501594,92 - 16585071,97 
G - 0,6015 - 0,6015 

Os resultados dos orifícios calculados pela 7ª Edição da API estão na Tabela 4-3: 

Tabela 4-3 - Áreas calculadas e áreas selecionadas para os orifícios conforme API 520 -7ª Edição. 

Área do 
orifício mm2 

Contrapressão superimposta de 0kgf/cm².g Contrapressão superimposta de 1,5kgf/cm².g 

Para Gases Para Líquidos Total Para Gases Para Líquidos Total 
Calculada 125,30 218,28 343,58 77,69 235,14 313,82 

4.2 Obtenção dos Dados de Equilíbrio de Fases 

A temperatura da mistura de C4 nas condições de entrada da PSV foi inserida no software 
VLEFlash, que gerou a pressão de bolha (Ps) e o valor de entropia igual a 56.5931 Btu/lb-mol.F, 
correspondentes a temperatura especificada. Também foi obtido o diagrama de fases da Figura 
4-1. 

Como a expansão no bocal ocorre sob condições isentrópicas, a mesma entropia pré-
determinada (56.5931 Btu/lb-mol.F) e a temperatura extraída da Figura 4-1, correspondente a 
pressão a 90% da Ps, foram especificadas novamente no software para se determinar a densidade 
a 90% da pressão de saturação (휌 ). 

Os valores da pressão de saturação (Ps) e da densidade à 90% da pressão de saturação (휌 ), 
determinados pelo processo de vaporização isentrópica estão na Tabela 4-4.   

Observou-se que o diagrama de fases da mistura de C4, gerado pelo VLEFlash, apresentou o 
mesmo comportamento que a curva de uma substância pura. Isto se deve à fração significativa de 
um dos componentes da mistura em relação aos demais. Sendo assim, uma alternativa para o 
cálculo referente à pressão de saturação seria utilizar a equação de Antoine, que é composta por 
três parâmetros ajustáveis (COFFIN; MAASS. 1928): 
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log P = A −         Equação 4-1 

A = 2,24692 
B = 1099,207 
C = - 8,256 
T: temperatura, K 

  P: pressão de vapor, bar 
 

 

Figura 4-1 - Diagrama de fases da mistura de C4 obtido pelo software VLEFlash 

4.3 Dimensionamento da PSV Conforme a 8ª Edição da API 520 

As propriedades de equilíbrio obtidas pelo software VLEFlash e os resultados do processo 
simulado pelo Aspen Plus estão na Tabela 4-4. 

 
Tabela 4-4-Parâmetros utilizados no dimensionamento da API 520 – 8ª Edição 

Parâmetros Utilizados no Dimensionamento da 8 Edição 
휌  (kg/cm2) 571 
휌   (kg/cm2) 228,58 
P0 (KPa abs) 2043,0 

Pa (KPa abs) 
267,917 (0 kgf/cm2.g) ou  
326,654 (1,5 Kgf/cm2.g) 

Ps (KPa abs) 435,32 
Q (L/min) 328,0 

Kv 1,0 

Kb 1,0 
Kd 0,65 

Os resultados do dimensionamento de todos os parâmetros propostos pela 8ª edição da API 
520, as considerações que envolvem seus valores e a área requerida calculada estão apresentados 
da Tabela 4-5. 
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Tabela 4-5- Resultados encontrados obtidos para os cálculos de dimensionamento do orifício. 

Resultados do Dimensionamento da PSV - 8ª Edição da API 520 
휔  13,482  

휂  0,9642 
푃  < 휂 .푃   

Logo, está na região alta de sub-
resfriamento. 

휂  0,2131 
휂  < 휂     

 Então,  휂  = 휂  - 
휂  0,2131  

푃  (KPa abs) 435,32 
푃    >  푃  

 O fluxo é crítico. 
G (kg/m2.s) 42841,76 푃 =  푃 

A  (mm2)  259,50  

 

4.4 Seleção do Bocal da Válvula de Segurança e Alívio 

Para fins comparativos, as áreas calculadas pelas duas metodologias foram reportadas para a 
Tabela 4-6. 

Tabela 4-6- Comparação dos resultados das áreas calculadas. 

Área do 
orifício mm2 

7º Edição da API 520 8º Edição da API 520 
0 kgf/cm².g 1,5 kgf/cm².g 0 kgf/cm².g 1,5 kgf/cm².g 

Calculada 343,58 313,82 259,50 259,50 

A API 526 determina que o bocal selecionado será aquele que possuir a área igual ou superior 
ao valor calculado da área requerida. Dessa forma, o orifício selecionado (Tabela 2-1) seria o “G” 
(324,51 mm2) para a 8ª edição da API e o “H” (506,45mm2) para a 7ª Edição. Tendo em vista que a 
contrapressão superimposta de 0 kgf/cm².g apresentou o cenário mais conservativo de 
dimensionamento, o valor da sua área requerida é que deve ser considerado na escolha do bocal 
dessa metodologia.  

Embora se estime que para uma contrapressão variável o dimensionamento deva ser realizado 
para a maior contrapressão superimposta, no cenário em questão o inverso foi observado. A causa 
seria a maior fração vaporizada gerada na contrapressão de 0 kgf/cm².g (11%) em relação a 
contrapressão de 1,5 kgf/cm².g (7%), pois a maior quantidade de gás expandida ocupa uma área 
maior do orifício.  

A simulação no ASPEN somente convergiu na seguinte situação: para que a alta velocidade 
desenvolvida pelo gás expandido, na saída do bocal, não gere um valor para Mach ≥ 1 nos blocos 
da tubulação, um bocal mínimo de diâmetro igual a 4” deve ser adotado. Além disso, logo após o 
bocal deverá existir uma expansão de 4” para 6” e posterior a essa tubulações de descarga seguirá 
outra linha de diâmetro igual a 8”. Somente após o bocal de 8” é possível atingir o Mach médio 
recomendado de 0,6.  

Sendo assim, os orifícios pré-selecionados não se aplicam ao sistema, pois somente o orifício 
“J” (830,3mm2) apresenta este tipo de bocal, segundo a API 526. Portanto, para atender ao 
número de Mach, ambas as edições da API apresentaram o mesmo resultado (API 526, 2002). 
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5 Conclusões  

Determinar as propriedades dos processos isentrópicos de uma planta contendo gases puros, 
ou misturas puras, exige que seja utilizado um software comercial com dados específicos para a 
condição a ser especificada. Sendo assim, programas como o Aspen Plus, que simulam plantas 
reais, não se mostraram recomendados para analisar expansões em válvulas que ocorrem sob 
condições isentrópicas.  

Os valores encontrados para as áreas requeridas das duas edições da API, neste projeto, não 
resultaram no mesmo orifício selecionado. Porém, dada a necessidade da escolha de um maior 
diâmetro na saída do bocal (4”), de forma que o fluido vaporizado na PSV não alcance a velocidade 
do som (Mach ≥ 1), o mesmo orifício foi definido. 

Considerar, na 7ª Edição da API, que a maior contrapressão superimposta representa o caso 
mais conservativo do dimensionamento não se aplicou ao presente trabalho, visto que, a maior 
fração de vapor gerada pela contrapressão igual a 0 kgf.cm2.g apresentou o maior valor para a 
área requeria, ou seja, foi o caso mais conservativo do processo. 

Embora a 7ª Edição da API tenha sido o caso mais conservativo do estudo, uma desvantagem 
na escolha desta norma é que ela não considera os modelos de equilíbrio de fase para o fluido que 
se expande no bocal. Os parâmetros abordados por essa metodologia estão nas condições de 
entrada da PSV, sendo que o fluido bifásico só é observado na saída da válvula. Assim, para que o 
dimensionamento seja realizado para líquidos sub-resfriados que vaporizam durante o alívio é 
preciso considerar as propriedades da corrente na saída do bocal, o que aumenta as incertezas da 
utilização do método. Considerando essas incertezas, pode-se dizer que a escolha desse método, 
se incorreto, pode induzir ao superdimensionamento da válvula, uma vez que com o mesmo se 
obteve maior área requerida em relação à 8ª edição. 

Nesse aspecto, utilizar a 8ª Edição da API parece ser a opção mais sensata, já que considera as 
condições do escoamento bifásico no bocal. Entretanto, a determinação dos parâmetros que a 
metodologia propõe para o equilíbrio das misturas multicomponentes é bastante complexa, o que 
pode induzir a erros. Além disso, o Método de Equilíbrio Homogêneo também possui algumas 
limitações, como ser aplicado a somente alguns casos de sistemas multicomponentes e por 
apresentar baixa para alguns casos de pressão e temperatura.  

A desvantagem desta metodologia é que os fabricantes desse instrumento somente 
asseguram os dimensionamentos realizados conforme a 7ª Edição da API, pois, o método para 
fluidos bifásicos não é muito conhecido e envolve parâmetros termodinâmicos mais complexos de 
se determinar.   

A certificação do melhor método de dimensionamento só será possível quando trabalhos 
futuros desenvolverem uma forma de reproduzir, em laboratório, as condições reais do alívio de 
uma PSV atuando com fluidos bifásicos, tendo em vista que, os cálculos teóricos de nenhuma 
metodologia podem ser confirmados atualmente na prática devido a essa limitação.  
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ANEXO 

  

Figura 1 – Curva de Determinação da Constante C de Escoamento de Gases ou Vapores em Função da 
Razão de Calores Específicos k=Cp/Cv. 

 

Figura 2 – Fator de Correção da Contrapressão (Kb) em Função da Razão entre Pressão de Abertura e 
Contrapressão (%).  

PB- Contrapressão (psig) 
PS – Pressão de Abertura (psig) 
 
NOTA: O gráfico acima se aplica somente a válvulas balanceadas e quando o valor não é 

fornecido pelo fabricante. Pode ser utilizado quando não se conhece a pressão do ponto crítico de 
um gás ou vapor. A curva é aplicada para pressões de ajuste superiores a 50psig. Para valores 
inferiores e condição de fluxo crítico o fabricante deve ser consultado. É limitada para 
contrapressões abaixo da pressão de fluxo crítico. Para 21% de sobrepressão, Kb é igual a 1 e PB/PS 
= 50%. 
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Figura 3 – Fator de Correção de Capacidade (Kw) em Função da Razão entre a Pressão de Abertura e 
Contrapressão (%) para Válvulas com Líquido. 

PB = contrapressão, psig. 
PS = pressão de set, psig. 

NOTA: A curva acima é utilizada quando o valor não é fornecido pelo fabricante 
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Figura 4 – Fator de Correção da Contrapressão (Kb) em Função da Razão entre a Contrapressão e a Pressão 
de Saturação (%) 

Pa- Contrapressão (psig) 
PS – Pressão de Saturação (psig) 
 
NOTA: O gráfico acima se aplica somente a válvulas balanceadas e quando o valor não é 

fornecido pelo fabricante. 

 
Figura 5 – Correlação para Fluxo Crítico do Bocal para um Líquido de Entrada Sub-resfriado. 

 




