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RESUMO

A estimativa de custo de equipamentos por meio de equações paramétricas é
uma ferramenta importante para a tomada de decisão do engenheiro durante o
projeto de um processo produtivo. Os modelos paramétricos disponíveis hoje na
literatura têm base em preços praticados nos Estados Unidos e não refletem custos
de fabricantes brasileiros. O presente trabalho usa dados históricos de compra de
uma empresa química para reavaliar os parâmetros propostos por Towler e Sinnott
(2008) para tubulação e por Seider, Seader e Lewin (2003) para tanques, com base
em preços praticados no Brasil. Para cada uma dessas categorias (tubulação e
tanques), foram gerados conjuntos de parâmetros para os materiais aço carbono e
aço inox. A margem de erro do modelo foi medida segundo o Erro Percentual
Absoluto Médio, cujo valor máximo buscado é de 40%, correspondente à fase FEL 1
de projeto.

Palavras chave: Estimativa de custo; modelos paramétricos; equipamentos
industriais; tanques atmosféricos; tubulação; fabricantes brasileiros.

ABSTRACT
Parametric models for conceptual cost estimation of industrial tanks and
piping: a case study for Brazil.

Equipment cost estimation using parametric equations is a useful tool for
engineer’s decision making throughout the process project. Cost models currently
available on literature are mainly based on United States’ costs and don’t represent
brazilian suppliers’ prices. This work uses historical data of purchase prices paid by a
chemical company to reevaluate the parameters proposed by Towler and Sinnott
(2008) for piping and by Seider, Seader and Lewin (2003) for storage tanks. For both
assets, two groups of parameters were generated on Minitab: one for carbon steel
and one for stainless steel. The margin of error was measured by the Mean Absolute
Percentage Error (MAPE), which maximum target value is 40%, corresponding to
FEL 1 phase of project.

Keywords: Cost estimation; parametric model; industrial equipment; storage tanks;
piping; brazilian suppliers.
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1 INTRODUÇÃO
A alocação de recursos para realização de um projeto deve ser justificada pela
expectativa de retorno financeiro do mesmo. A avaliação do investimento envolvido
no projeto pode ser dividida em fases, de modo que a precisão da estimativa de
custo aumente à medida que as etapas avancem. Projetos cuja ordem de magnitude
do investimento está muito acima do retorno esperado não justificam o recurso
humano dispendido para seguir até o final do detalhamento. Nesse sentido, uma
estimativa de custo eficaz deve equilibrar o grau de precisão requerida com o tempo
necessário para elaborá-la: em geral quanto mais simplificada uma estimativa, maior
a margem de erro devido à menor disponibilidade de informação.
Uma forma de estimar o custo de equipamentos com base nas informações
preliminares de projeto é por meio de equações paramétricas disponíveis na
literatura. Modelos que correlacionam o custo de um item com parâmetros simples
de projeto – como diâmetro e altura do equipamento – são ferramentas eficientes
para que o engenheiro seja capaz de avaliar os custos dos equipamentos
projetados, e assim otimizá-los desde a concepção. A exemplo, a decisão entre
construir um vaso menor ou dois vasos grandes pode ser puramente econômica,
indiferente sob o ponto de vista do processo. Da mesma forma, a escolha do
diâmetro ótimo de uma tubulação pode ser diferente quando considerado o custo
energético de bombeamento versus o investimento inicial.
Na maioria dos casos, a avaliação econômica é realizada por um setor externo
ao do engenheiro projetista. Nesse caso, não apenas a oportunidade de otimização
é perdida, como também o tempo para circulação do projeto é estendido.
Os modelos propostos por Towler e Sinnott (2008) para tubulação e Seider,
Seader e Lewin (2003) para tanques foram adotados por este trabalho, devido a
suas simplicidades. Os parâmetros propostos pelos autores para estes modelos
estão baseados em preços praticados no Estados Unidos, de modo que não
refletem os custos brasileiros para os equipamentos fabricados nacionalmente. A
transposição geográfica do investimento poderia ser uma solução, porém o uso de
índices fixos de transposição para países com câmbio e inflação instáveis como o
brasileiro podem resultar em erros muito grosseiros e são desaconselhados.
Este trabalho propõe, para as equações disponíveis na literatura, parâmetros
baseados em preços brasileiros de tanques e tubulações, ambos itens comuns para
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o engenheiro de processo no projeto de qualquer planta química ou petroquímica. A
margem de erro admitida para a estimativa de custos é de ± 40%, compatível com a
fase 1 dos projetos que seguem a metodologia Front End Loading (FEL).
Para que estas equações sejam úteis nos próximos anos, é preciso fazer uma
correção temporal dos resultados obtidos. Porém, apesar de a literatura americana
definir muito bem o índice a ser usado para esta correção, não está claro na
literatura brasileira qual a taxa a ser aplicada a equipamentos da indústria química e
petroquímica no país. Nesse sentido, também foram analisados neste trabalho os
índices de preços existentes e disponíveis para propor uma forma adequada de
correção temporal.
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2 OBJETIVOS
O objetivo deste trabalho é reavaliar os parâmetros de modelos de estimativas
de custos, por meio de equações paramétricas, disponíveis na literatura para
tanques atmosféricos e tubulações industriais de modo que representem preços
brasileiros.
Os objetivos específicos são:
a)

Reavaliar os parâmetros indicados por Seider, Seader e Lewin (2003) para
tanques e obter, para um modelo simples, dois conjuntos de parâmetros (um
para aço carbono e um para aço inox) que relacione o custo do tanque
instalado (em R$) com o seu volume (m³);

b)

Reavaliar os parâmetros do modelo econômico proposto por Towler e
Sinnott (2008) para tubos, resultando em um conjunto de parâmetros para o
material aço inox e um conjunto para aço carbono. O custo de acessórios e
montagem são compostos do modelo como fatores a serem adicionados ao
modelo;

Para uso na fase preliminar de projeto de uma planta química ou petroquímica,
os resultados devem atender à margem de erro de ± 40%.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A viabilidade econômica de um projeto depende direta – mas não
exclusivamente – do investimento inicial para construir e instalar uma unidade
produtiva.
No caso da indústria química, uma composição típica dos custos de
implantação de uma unidade de processo é apresentada no Quadro 1.
Quadro 1 - Composição média do investimento em indústrias químicas
Discriminação

Percentual médio

Equipamentos de processo

34,50

Materiais

16,20

Montagem de equipamentos de processo

4,00

Montagem de materiais

14,55

Obras civis

8,25

Despesas de engenharia

12,50

Despesas de canteiro de obras

6,70

Despesas de pré-operação e partida

1,30

Despesas diversas

2,00

TOTAL

100,00

Fonte: Conforto e Spranger (2008)
Para que a viabilidade de um projeto seja analisada, é preciso estimar os
custos envolvidos até a partida da unidade.
Uma prática comum de gerenciamento de projeto encontrada na indústria é o
Front End Loading (FEL), metodologia idealizada pelo Independent Project Analysis
(IPA) que divide a avaliação do investimento em gates (portões) de aprovação. A
cada fase, avança-se no aprofundamento do projeto e a estimativa de investimento
deve se tornar mais precisa, de modo que ao final da fase de detalhamento o
orçamento proposto possa ser cumprido com o menor desvio possível.
O principal objetivo da metodologia é antecipar mudanças de escopo, que são
mais custosas à medida que o projeto avança. O número e tamanho das alterações
posteriores no projeto é reduzido se a etapa de definição de escopo for bem
caracterizada. Nesse sentido, a metodologia estabelece quais documentos de
engenharia devem ser elaborados em cada fase (BARBOSA; PINHEIRO; S JUNIOR,
2013). Alguns destes documentos estão relacionados no Quadro 2.
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Quadro 2 - Entregáveis de cada fase da metodologia FEL

Característica
FEL 1

Identificação

da

oportunidade

Entregáveis
Declaração de escopo
Estudo de alternativas
Estimativa de custos inicial

FEL 2

Engenharia

Análise de risco preliminar

conceitual

Layout
Engenharia conceitual (ex: fluxogramas preliminares)
Estimativa de orçamento

FEL 3

Engenharia básica

Especificações de equipamentos
Plano de execução e compras
Documentos de engenharia básica (ex: fluxogramas de
engenharia, folhas de dados, descritivos de controle, etc.

Fonte: adaptado pela autora com dados de Barbosa, Pinheiro e S Junior (2013)

Segundo Barshop (2014), a etapa de FEL 1 geralmente é a mais negligenciada
pela indústria, principalmente devido aos prazos impostos pela empresa. Porém uma
fase FEL 1 bem executada é importante para responder perguntas como “qual a
oportunidade de negócio apresentada?”, “o ganho potencial deste projeto justifica o
investimento de mais trabalho?” e “este projeto é mais prioritário que outros
competindo com o mesmo recurso?” (BARSHOP, 2014).
No Quadro 3 estão indicadas as margens de erro admitidas para cada fase
FEL do projeto, porém é importante considerar que estes números podem sofrer
pequena variação a depender da empresa que o aplica (GREEN E PERRY, 2008).
Quadro 3 - Classificação FEL das fases de estimativa de investimento

Caracterícticas
Margem de erro da estimativa de custo
Horas acumuladas de engenharia
Contingência
Fonte: Green e Perry (2008)

FEL 1

FEL 2

FEL 3

± 40%
1 – 5%
15 – 20%

± 25%
5 – 15%
10 – 15%

± 10%
15 – 30%
8 – 12%

A estimativa do custo de equipamentos e materiais, que acontece desde FEL 1,
pode basear-se em históricos de compra, referências externas ou equações
paramétricas: nesta etapa as informações de projeto são insuficientes para realizar
uma cotação no mercado. Qualquer que seja a referência usada para a estimativa, é
importante atentar para alguns fatores que afetam os custos estimados de
equipamentos,

tais

como:

variações

temporais,

geográficas,

políticas
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governamentais, padrões de segurança da empresa, tempo de operação e
capacidade do equipamento, etc.

3.1

Fatores relevantes para estimativa de custo
A instituição American Association of Cost Engineers (AACE) elabora Melhores

Práticas Internacionais relacionadas à viabilidade e gerenciamento de projetos.
Entre os relatórios, a RP 34R-05 (AACE, 2013) orienta sobre os fatores relevantes
para serem considerados em uma estimativa de custo.

3.1.1 Transposição geográfica do investimento
Uma maneira rápida de transpor o custo de um projeto de um país para outro é
utilizar o Fator de Localização, índice que compara as diferenças de produtividades,
custo de mão de obra, equipamentos, commodities, fretes, taxas e custos indiretos
de gestão do projeto entre nações. Este tipo de índice foi proposto como uma
ferramenta rápida para avaliar o investimento em localidades geográficas diversas,
mas carrega certo nível de incerteza uma vez que não considera diferenças de
escopo relacionadas à legislação local, clima, diferenças na filosofia de operação e
possíveis incentivos financeiros. O International Construction Factor Manual
preparado anualmente pelo Cost Data Online Inc é reconhecido como uma
excelente fonte de publicação dos Fatores de Localização (HUMPHREYS, 2005),
exemplificado no Quadro 4.
Quadro 4 - Fatores de Localização para diferentes países, base EUA 2007
Localidade Taxa de câmbio

Fator de Localização

Richardson, EUA 1,00 USD
(local fictício cujo índice é a média de
diferentes localidades dos EUA)
Abu Dhabi, Emirados Árabes 3,67 AED

1,00

Beijing, China 7,52 CNY

0,95

Bombai, Índia 40,51 INR

1,02

Buenos Aires, Argentina 3,14 ARS

1,12

Cidade de México, México 11,40 MXP

1,01

1,08

Dallas, TX, EUA 1,00 USD

0,89

Damman, Arábia Saudita 3,75 SAR

1,04

Jakarta, Indonésia 9,235 IDR

1,09
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(Continuação)

(Continuação)

(Continuação)

Localidade Taxa de câmbio
Medelín, Colômbia 2,753 COP

Fator de Localização
1,04

Melbourne, Austrália 1,20 AUD

1,18

Montreal, Ontario, Canadá 1,03 CAD

1,05

Rio de Janeiro, Brasil 1,92 BRL

1,08

Samutprakam, Tailândia 31,94 THB

1,22

San Francisco, CA, EUA 1,00 USD

1,21

Seul, Coréia do Sul 930 KRW

1,06

Singapura, Singapura 1,55 SGD

1,08

Tóquio, Japão 115 JYY
Toronto, BC, Canadá 1,03 CAD

1,26
1,12

Fonte: Elaborado pela autora com dados do Cost Data Online (2007)

Porém, o manual faz uma ressalva para o uso do índice para alguns países
como o Brasil, onde a flutuação do câmbio e da inflação é grande e o índice deve
ser usado com muita cautela.

3.1.2 Correção temporal do investimento
Se o custo de um ativo é conhecido em um certo tempo, ele pode ser estimado
em momento futuro usando um fator de multiplicação chamado Índice de Preço. Nos
Estados Unidos, o índice mais utilizado é o Chemical Engineering Plant Cost Index
(CEPCI), publicado mensalmente na revista Chemical Engineering cujo histórico
breve está exemplificado na Quadro 5 e Quadro 6.
Quadro 5 - Histórico do índice americano Chemical Engineering Plant Cost Index
(CEPCI)
Ago/16
(preliminar)

Jul/16

Ago/15

Índice CE

544,0

544,9

553,9

Equipamento

649,1

650,4

665,6

Trocadores de calor e tanques

558,4

560,4

592,2

Maquinaria de processo

653,0

652,7

658,2

Tubulação, válvulas e acessórios

817,4

822,8

822,3

Instrumentos de processo

391,3

389,2

392,1

Bombas e compressores

966,0

970,1

956,5

Equipamentos elétricos

511,6

510,7

511,8
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(Continuação)

(Continuação)

(Continuação)

Ago/16
(preliminar)

Jul/16

Ago/15

Estrutura e suporte

708,5

707,9

733,2

Mão de obra de montagem

328,1

328,9

323,4

Construções

548,4

546,8

542,0

Engenharia e supervisão

314,8

314,4

318,2

Fonte: Chemical Engineering (2016)
Quadro 6 - Histórico anual CEPCI

Índice anual
2008

575,4

2009

521,9

2010

550,8

2011

585,7

2012

584,6

2013

567,3

2014

576,1

2015

556,8

Fonte: Chemical Engineering (2016)

No Brasil, a revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
publica alguns índices de preços mensalmente. O Índice Geral de Preços (IGP) é
calculado desde 1947 pela FGV e trata-se de uma média ponderada de três outros
índices:
a) Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), usado para correção de preços de
produtos agropecuários e industriais nos estágios de comercialização
anteriores ao consumo final – peso 60%;
b) Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que serve como referência para
avaliar o poder de compra do consumidor – peso 30%;
c) Índice Nacional da Construção Civil (INCC), que reflete evolução dos custos
de construções habitacionais – peso de 10%.
Por sua vez, o IPA é composição do preço de produtos relacionados à
agropecuária – cujo peso é de 24% – e de produtos industriais (extração e
transformação), que representa 76%. Dentro dos índices de produtos industriais, 2
são particularmente interessantes para este trabalho. Estes índices estão
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relacionados e apresentam breve histórico no Quadro 7, na qual a hierarquia “grupo”
é uma das partes componentes da “divisão”, cujo peso é indicado na 2ª coluna.
Quadro 7 - Índices de Preço FGV para Indústria de Transformação
HIERARQUIA

DIVISÃO
GRUPO
DIVISÃO
GRUPO

PESO

CLASSES DE
ATIVIDADES E
DESCRIÇÃO DOS
PRODUTOS

PRODUTO

CÓDIGO
DI

VALOR
SET/15

100%

Metalurgia básica

FGVDADOS

1420787

143,33

8,8%

Tubos de ferro e aço

PREMIUM

1420803

Não disp.

100%

Produtos de metal

FGVDADOS

1420817

150,361

2,1%

Tanques e
reservatórios
metálicos

PREMIUM

1420821

Não disp.

VALOR
SET/16
147,32
Não disp.
162,667
Não disp.

Fonte: Elaborado pela autora com dados de INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA
(2016) e Conjuntura Econômica (2015 - 2016)

Apesar de serem pouco representativos dentro de suas divisões, estes são os
índices “abertos” mais acessíveis para os grupos considerados (tubos e tanques).

3.1.3 Análise de Sensibilidade
A Análise de Sensibilidade é realizada para estudar o impacto que variações nos
dados de entrada causam no investimento previsto (ZENAD, 2015). A análise pode
determinar se a viabilidade do investimento se mantém mesmo com mudanças dos
parâmetros internos, como por exemplo preço médio de compra de um determinado
equipamento.

3.2

Modelos paramétricos

Modelos paramétricos são recursos muito úteis para estimativas preliminares
de custo no início de um projeto, quando poucas informações de engenharia estão
disponíveis.
O desenvolvimento de um modelo paramétrico requer a definição clara do
objeto de estudo. As características (material, range de capacidade, etc.) do
equipamento contemplado no escopo devem ficar evidentes para que a coleta e
tratamento dos dados seja adequada. O uso de dados da própria empresa, que
reflitam suas práticas de engenharia, tecnologia e seu vendor list, podem resultar em
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modelos de melhor qualidade (ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF
COST ENGINEERING, 2012).
Para cumprir a sua função, um modelo paramétrico deve estar baseado em
variáveis - chave – que possam ser definidas desde o início do projeto – e devem
permitir o escalonamento temporal do seu resultado.
Exemplos simples de equações paramétricas amplamente usadas são os
fatores de capacidade e módulos de custo.

3.2.1 Fatores de capacidade
A equação mais simples e amplamente utilizada para escalonamento de custo
de equipamentos é descrita pela Equação (1):
𝐶𝑒,1
𝑆1 0,6
=( )
𝐶𝑒,2
𝑆2
(1)
Seja
Ce,i = custo do equipamento
Si = fator de capacidade do equipamento
A primeira menção a esta relação de capacidade foi feita por Williams (1947),
quando passou a ser conhecida como “regra dos seis décimos” (six-tenths rule).
Chilton (1950) mais tarde confirmou a aplicação da regra inclusive para unidades
produtivas inteiras. Posteriormente o expoente de escala 0,6 foi questionado e
Guthrie (1969) propôs expoentes diferentes para os principais equipamentos
industriais. Com isso, a Equação (1) passou a ser melhor representada por sua
forma genérica, segundo Equação (2).
𝐶𝑒,1
𝑆1 𝑛
=( )
𝐶𝑒,2
𝑆2
(2)
Seja
n = expoente de escala
O expoente n é determinado empiricamente com base em dados históricos de
preços e teoricamente pode assumir qualquer valor real que explique a relação de
custos de equipamentos de diferentes capacidades. Apesar de ser expresso como
uma constante, o expoente n tende a ser maior com o aumento da capacidade da
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unidade/ equipamento. Por exemplo, n pode valer 0,70 entre as capacidades A e B,
mas entre as capacidades C e D seu melhor valor seria de 0,75. O expoente de
escala cresce até o limite da tecnologia disponível, quando n tende a 1,0: neste
ponto é economicamente vantajoso construir duas unidades menores ao invés de
uma grande (ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF COST ENGINEERING,
2012).
Ao longo dos anos, outros autores também sugeriram expoentes revisados
para cada equipamento em particular: no Quadro 8 estão relacionados alguns
valores de n indicados por Perry e Green (1997).
Quadro 8 - Coeficiente de capacidade para diferentes equipamentos
Tipo de equipamento

Range de
Unidade de n
correlação capacidade

Compressor recíproco movido a motor (< 1000 lbf/in²)

0,75 - 1490

kW

0,84

Trocador de calor casco e tubo em AC

1,9 - 1860

m²

0,59

Bomba centrífuga em AC, excluindo motor

30 - 300

kW

0,67

Tanque atmosférico vertical em AC

0,4 - 76

m³

0,30

Ventilador centrífugo

0,24 - 71

N m³/s

0,60

Caldeira jaquetada revestida de vidro

0,2 – 3,8

m³

0,48

Tubulação em AC (instalada: x 6 – 7)

1 - 24

pol

0,0093

Fonte: Adaptado pela autora com dados de Perry e Green (1997)

Na mesma tabela Perry e Green (1997) listam custos de referência destes
equipamentos, a serem aplicados na Equação (2). Uma adaptação desta equação
resulta no modelo (3)
𝐶𝑒,1 =

𝐶𝑒,2 𝑛
𝑆
𝑆2𝑛 1
(3)

ou, de uma forma mais geral, na Equação (4).
𝐶𝑒 = 𝑏𝑆 𝑛
(4)
Assim como n, b é um parâmetro empírico do modelo, que representa a
constante de regressão representada por Ce,2/S2n da Equação (3).
Conforme descrito nos próximos parágrafos, ao longo dos anos alguns autores
sugeriram o acréscimo de mais parâmetros ao modelo, mas ainda hoje a Equação
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(4) é amplamente usada para cálculos rápidos do custo de ativos devido à sua
simplicidade.
Uma das primeiras fontes mais completas de dados de custos de
equipamentos foi Peters e Timmerhaus (1991), que apresentaram estes custos de
compra na forma gráfica. Para cada gráfico, diferentes curvas refletem as variáveis
mais importantes para aquele tipo de equipamento. Por exemplo, para localizar o
preço de um trocador de calor, é preciso conhecer sua área de transferência;
diâmetro, espessura e comprimento dos tubos; pressão de operação; material de
construção e tipo de chicana. No caso de bombas, é necessário saber o tipo, função
e capacidade.
Peters e Timmerhaus (1991) também apresentam gráficos para custos de
tubulação, como exemplificado na Figura 1. Este item é geralmente considerado na
literatura como uma parcela dos custos de equipamentos, e modelos paramétricos
para estimativa de preços não são comuns, apesar de os custos com tubulação
responderem por até 80% do custo com compra de equipamentos no caso de
processos com fluido, segundo os autores.
Figura 1 - Custo e tempo de instalação para tubulação e acessórios em aço carbono
soldado, segundo Peters e Timmerhaus (1991)
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Fonte: Peters e Timmerhaus (1991)

Segundo os autores, as despesas com instalação de tubulação e acessórios
(corte, fixação e solda) pode chegar a 200% do custo de material.
Gráficos de custos de tanques de armazenamento, como o da Figura 2,
também são fornecidos por Peters e Timmerhaus (1991).
Figura 2 - Custo de tanques de armazenamento - sem instalação - segundo Peters e
Timmerhaus (1991)

Fonte: Peters e Timmerhaus (1991)

Um modelo na forma de equação para custo de tanques em aço carbono, de
teto cônico e fundo plano, foi sugerido por Corripio, Chrien e Evans (1982). Os
autores propuseram 2 equações, relativas aos custos de tanques comprados
prontos e tanques montados em campo. Para o segundo caso, foi proposta e
equação (5).
𝐶𝑒 = exp(9,369 − 0,1045 × (ln 𝑉) + 0,045355 × (ln 𝑉)2
(5)
Corripio, Chrien e Evans (1982) também propõem fatores de material
específicos para tanques. O fator material fm é a razão entre o custo do equipamento
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no material em questão e o custo dele em aço carbono. Os valores de fm com
relação ao aço carbono indicados por Corripio, Chrien e Evans (1982) constam no
Quadro 9.
Quadro 9 - Fatores de material para tanques sugeridos por Corripio, Chrien e Evans (1982)

Material

fm

Aço inox 316

2,7

Aço inox 304

2,4

Monel

3,3

Alumínio

2,7

Concreto

0,55

Fonte: adaptado pela autora com dados de Corripio, Chrien e Evans (1982)

Seider, Seader e Lewin (2003) usaram os dados de diversas fontes, desde
Chilton (1950) até Peters e Timmerhaus (1991), para construir um modelo universal
para custos de equipamentos na forma da Equação (6).
𝐶𝑒 = 𝑒𝑥𝑝(𝐾1 + 𝐾2 𝑙𝑛 𝑆 + 𝐾3 (𝑙𝑛 𝑆)2 + ⋯ )
(6)
Seja:
Ce o custo de compra do equipamento (preço free on board) em aço carbono, em
pressão de operação ambiente
S o fator de capacidade do equipamento
K1, K2 e K3 parâmetros tabelados para cada tipo de equipamento
Para tanques, os autores sugerem um modelo resumido na forma da Equação
(4). Para tanques em aço carbono de teto cônico, entre 10.000 gal (38 m³) e
1.000.000 gal (3785 m³) o modelo resulta na Equação (7) para o preço Free on
Board (f.o.b)1.
𝐶𝑒 = 𝐶𝑡𝑞 = 210 × 𝑉 0,51
(7)
Sendo V o volume em galões e Ce o custo em dólares com base no ano 2000
(quando o CEPCI valia 394). Os autores propõem fatores materiais fm por
equipamento: para equipamentos não especificados entre os principais, sugere-se
considerar um valor geral de fm = 2,0 para aço inox com relação ao aço carbono este é o caso de tanques de armazenamento.
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Da mesma forma que Seider, Seader e Lewin (2003), Couper et al (2005)
também compilaram dados de diversas fontes para apresentar equações
paramétricas diferentes para cada tipo de equipamento. Na Tabela 1 do Anexo I
estão indicados alguns dos tipos de equipamentos disponíveis (os mais usuais da
indústria química) e os dados necessários para cada equação.
Turton et al (2008) apresentam os custos de compra de equipamentos de
forma semelhante a Seider, Seader e Lewin (2003). A forma adaptada do modelo
está descrita na Equação (8).
log10 𝐶𝑒 = 𝐾1 + 𝐾2 log10 𝑆 + 𝐾3 (log10 𝑆)2
(8)
Towler e Sinnott (2008) propuseram uma modificação simples em relação à
Equação (4): os autores acrescentaram mais um parâmetro a à correlação,
resultando na Equação (9).
𝐶𝑒 = 𝑎 + 𝑏𝑆 𝑛
(9)
Os parâmetros a, b e n propostos por Towler e Sinnott (2008) constam na
Tabela 2 do Anexo I. As correlações são válidas para equipamentos em aço
carbono, exceto se indicado contrário.
Particularmente para tubulação, Towler e Sinnott (2008) sugerem que a = 0 na
Equação (9) e o fator de capacidade S é o diâmetro D da tubulação. Os parâmetros
b e n dependem do material e schedule da tubulação. Por fim, o custo da tubulação
instalada – incluindo acessórios e montagem -, segundo os autores, é calculado
conforme Equação (10).
𝐶𝑡𝑢𝑏 = 𝑏𝐷𝑛
(10)
Para diâmetro em polegadas, os parâmetros b e n constam no Quadro 10. Os
resultados, em dólares por pé de tubulação, têm base na Costa do Golfo (Estados
Unidos) em Janeiro de 2006, quando o CEPCI valia 478,6.
Quadro 10 - Parâmetros de custo de tubulação propostos por Towler e Sinnott (2008)
Material
Range de diâmetro
b
n
Aço carbono A106
1 a 8’’
17,4
0,74
Aço inox 304
1

10 a 24’’

1,03

1,73

1 a 8’’

24,5

0,9

Preço Free on Board refere-se à mercadoria disponibilizada no local de fabricação ou
armazenamento
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10 a 24’’

2,74

1,7

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Towler e Sinnott (2008)

Apesar de não apresentar nenhuma medida de precisão ou qualidade de ajuste
do modelo, Towler e Sinnott (2008) pontuam que as equações propostas são
simplificadas e devem ser aplicadas apenas em estimativas preliminares.
3.2.2

Estimativas fatoriais

Estimativas fatoriais são aquelas que consideram a existência de uma
proporção entre o custo dos ativos e os custos de infraestrutura e instalação. Estes
métodos são normalmente aplicados na fase de estudo do projeto, quando nem
todos os parâmetros de processo foram definidos, portanto é prudente considerar
uma margem para equipamentos auxiliares a serem incluídos. Também é importante
considerar o preço do equipamento com o oversizing para uso dos fatores
(DYSERT, 2001).
O método de Lang (1948) consiste em aplicar um fator ao preço de compra dos
equipamentos de modo a obter o custo total dos ativos do Inside Battery Limits
(ISBL)1 –, conforme Equação (11).
𝐶𝐼𝑆𝐵𝐿 = 𝐹𝐿𝑎𝑛𝑔 × ∑ 𝐶𝑒
(11)
Seja
CISBL = Custo total da planta ISBL, considerando engenharia
FLang = Fator Lang de instalação
Ce = Custo de entrega dos equipamentos principais (reatores, tanques, colunas,
trocadores de calor, etc.)
As constantes propostas variam apenas de acordo com o tipo de processo, de
modo que o mesmo índice de instalação é aplicado a todos os equipamentos da
planta, independentemente do tamanho, material de construção e pressão de
operação. Estes três parâmetros afetam o custo de compra em escala muito maior
do que o custo de instalação, de modo que são esperados erros ao usar o mesmo
fator de instalação para qualquer tipo de equipamento (DYSERT, 2001). O Quadro
11 relaciona os fatores multiplicativos propostos por Lang baseados na economia
dos anos 1940.
1

ISBL refere-se ao limite de bateria que abrange os equipamentos diretamente envolvidos no
processo produtivo

29

Quadro 11 - Fatores Lang de instalação
Tipo de processo

Índice

Sólido

3,10

Sólido-fluido

3,63

Fluido

4,74

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Dysert (2001)

No final dos anos 1950, Hand sugeriu que melhores resultados poderiam ser
obtidos usando diferentes fatores por equipamento. Alguns fatores multiplicativos
propostos por Hand estão exemplificados no Quadro 12.
Quadro 12 - Fatores Hand de instalação
Tipo de equipamento

Fator de instalação

Compressores

2,5

Colunas de destilação

4

Fornos

2

Trocadores de calor

3,5

Instrumentos

4

Vasos de pressão

4

Bombas

4

Diversos

2,5

Fonte: Towler e Sinnott (2008)

Os métodos de Lang e Hand não contemplam custos fora dos limites de bateria
– chamados Offsite Battery Limits (OSBL) – nem contingência em seus fatores de
instalação.
Em 1960, Wroth elaborou uma lista similar à de Hand, porém mais detalhada,
partindo do preço de entrega dos equipamentos (GREEN E PERRY, 2008). Uma
relação dos fatores propostos por Wroth pode ser encontrada na Tabela 3 do Anexo
I. Segundo Green e Perry (2008), a experiência mostra que os resultados obtidos
com o método de Lang são normalmente maiores que os de Hand e Wroth.
Posteriormente, Guthrie (1969) propôs um método mais detalhado, por
módulos de custo, que considerava diferentes fatores para instalação, tubulação e
instrumentação. Os fatores propostos por Guthrie (1969) encontra-se na Tabela 4 do
Anexo I.
Alguns fatores aditivos típicos para módulos de custos atualizados por Towler e
Sinnott (2008) estão representados no Quadro 13. Estes valores devem ser
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corrigidos quando a planta for construída em material diferente de aço carbono,
conforme fatores multiplicativos do Quadro 14.
O custo total ISBL pode então ser calculado a partir do preço de compra do
equipamento em aço carbono, Ce,i,AC, pela Equação (12).
𝐶 = ∑ 𝐶𝑒,𝑖,𝐴𝐶 [(1 + 𝑓𝑡 )𝑓𝑚 + (𝑓𝑒𝑟 + 𝑓𝑒𝑙 + 𝑓𝑖 + 𝑓𝑐 + 𝑓𝑠 + 𝑓𝑙 )]
(12)
Quadro 13 - Fatores típicos para modulação de custo
Item

Fluido

Fluido sólido

Sólido

1. Custo total de compra
(equipamentos principais)

Ce

Ce

Ce

fin Instalação do equipamento

0,3

0,5

0,6

ft Tubulação
fi Instrumentação e controle

0,8
0,3

0,6
0,3

0,2
0,2

fel Elétrica
fc Civil
fs Estrutura e construções
fa Atraso e pintura
Custo total ISBL
Offsite
Engenharia e projeto
Contigência
Custo fixo total

0,2
0,3
0,2
0,1
3,3
0,3
0,3
0,1
6,0

0,2
0,3
0,2
0,1
3,2
0,4
0,25
0,1
6,05

0,15
0,2
0,1
0,05
2,5
0,4
0,2
0,1
4,55

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Towler e Sinnott (2008)
Quadro 14 - Fator material fm relativo ao aço carbono
Material

fm

Aço carbono

1,0

Alumínio e bronze

1,07

Aço fundido

1,1

Aço inox 304

1,3

Aço inox 316

1,3

Aço inox 321

1,5

Hastelloy

1,55

Monel

1,65

Níquel e Inconel

1,7

Fonte: Towler e Sinnott (2008)
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3.3

Tubulações industriais

3.3.1 Seleção do diâmetro e espessura de linhas
O diâmetro de uma tubulação é geralmente escolhido considerando-se seu custo
(quanto menor o diâmetro, menor o preço) e a altura manométrica disponível.
Quando a altura manométrica precisa ser fornecida por um motor, é preciso
considerar que quanto maior a pressão de descarga, maior a potência requerida
pelo motor – e portanto, maior o consumo elétrico.
Uma regra prática para definir o diâmetro econômico de uma tubulação,
considerando o custo do investimento e o custo energético, é descrita pela Equação
(13) (TOWLER e SINNOT, 2008).
𝑚̇ 0,5
𝑑ó𝑡𝑖𝑚𝑜 = ( )
𝜌
(13)
Sendo m em [kg/h]; ρ em [kg/m³] e d em [m].
Algumas velocidades e perda de carga são sugeridas para determinados fluidos,
devido a fatores erosivos. Estes parâmetros dependem do tipo de fluido, sua
densidade e pressão, bem como o material e serviço da tubulação (por exemplo,
sucção de bombas requerem menores perdas de carga e portanto menores
velocidades). Quanto menor o diâmetro de um tubo, maior a velocidade do fluido –
se a sua vazão é mantida.
Tubos com mesmo diâmetro externo podem apresentar dimensões internas
diferentes a depender da espessura da parede. Uma forma de medir a espessura da
parede de um tubo é o schedule, que equivale ao resultado arredondado à dezena
calculado pela Equação (14).
𝑆𝐶𝐻 =

1000𝑥𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜(𝑝𝑠𝑖𝑔)
𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙𝑑𝑜𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙(𝑝𝑠𝑖)
(14)

Ou seja, para tubos com um mesmo diâmetro externo, quanto maior for o
schedule (SCH), maior será a espessura de parede e consequentemente mais
material (aço) é requerido. A série SCH 40 são as espessuras mais usadas para
diâmetros a partir de 3’’; para diâmetros até 2’’ costuma-se especificar espessuras
maiores (SCH 80) para conferir ao tubo resistência estrutural para vencer vãos entre
suportes (TELLES, 2001).
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Os tubos comerciais são vendidos conforme seu diâmetro nominal, que não é
necessariamente coincidente com o diâmetro externo do tubo. A listagem completa
de diâmetros nominais inclui cerca de 300 espessuras diferentes, das quais apenas
100 são usadas na prática (TELLES, 2001). Uma relação dos schedules mais
comuns e seus diâmetros e espessuras correspondentes pode ser encontrada na
Tabela 5 do Anexo I.
O cálculo da espessura requerida do tubo é o mesmo usado para cálculo de
espessura de vasos de pressão. Este cálculo baseia-se no código do American
Society of Mechanical Engineers (ASME), segundo o qual a espessura do vaso/tubo,
tw, é calculada conforme Equação (15).
𝑡𝑤 =

𝑃𝑑
+𝐶
2𝑃𝑚 𝐸 − 1,2𝑃
(15)

Seja
P = pressão absoluta, em bar
d = diâmetro do vaso/tubo, em metros
Pm = pressão máxima permitida pelo material, em bar
E = eficiência da solda (normalmente entre 0,6 – 1,0)
C = corrosão permitida, em metros (normalmente 1/8’’ = 0,00315 m)
O parâmetro Pm depende da temperatura. A Tabela 6 do Anexo I apresenta um
resumo destes valores para os tipos de aço carbono mais comuns.
Apesar de ser o material com menor relação custo/ resistência mecânica, o aço
carbono é sujeito a corrosão e por isso o acréscimo de alguma sobre espessura é
necessária.
O emprego do aço carbono pode ser limitado pela temperatura – sua resistência
mecânica começa a reduzir a partir de 400°C –, por incompatibilidade com os fluidos
que transporta ou pelo layout da tubulação – o contato direto com o solo pode
causar corrosão por pites (TELLES, 2011).

3.3.2 Processos de fabricação de tubos
Mais de 60% de todos os tubos industriais são fabricados por dois processos
principais: laminação e por solda. Os tubos chamados “sem costura” são
normalmente fabricados via laminação: neste processo, um lingote cilíndrico de aço
é diretamente conformado como um tubo, por meio da compressão do mesmo entre
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dois rolos contra uma ponteira cônica. Este processo pode ser aplicado para tubos
entre 3 e 26’’ de diâmetro (TELLES, 2011).
Os tubos “com costura” são conformados como chapas e soldados, geralmente
na longitudinal. Estes tubos não são de qualidade necessariamente inferior àqueles
sem costura: a qualidade do tubo é determinada pela especificação de material
normativa segundo a qual a peça foi fabricada (TELLES, 2011).
Diversas normas internacionais são usadas para a confecção de tubos. Estas
normas

contêm

especificações

de

composição

química

e

exigências

de

propriedades mecânicas e ensaios de aceitação/ rejeição do material. Algumas das
instituições normatizadoras estão listadas abaixo:
• ASTM (American Society for Testing and Materials) – Americana
• ASME (American Society of Mechanical Engineers) - Americana
• DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) – Alemã
• ANSI (American National Standards Institute) – Americana
• ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – Brasileira

3.3.3 Itens de tubulação e montagem
Segundo Conforto e Spranger (2008), o item “Materiais” representa cerca de
20% do custo total de uma instalação industrial. Destes, aproximadamente 47%
equivalem à disciplina de tubulação: os demais estão distribuídos entre
instrumentação, eletricidade, estruturas metálicas, etc.
Entende-se como elementos de tubulação: tubos, flanges, válvulas, conexões,
parafusos/ porcas, juntas/ gaxetas e suportes.
As válvulas fazem o controle da circulação do fluido nas linhas e podem ser de
diversos tipos, a depender de sua função: bloqueio ou regulagem. As conexões
compreendem curvas, reduções, tês, etc. Conforto e Spranger (2008) sugerem os
percentuais de custo de conexões sobre o custo de tubos segundo Quadro 15.
Quadro 15 - Percentual do custo de conexões sobre tubulação
Material

Diâmetro
Até 2 ½’’

% do custo dos tubos
102,7

Aço carbono

De 3 a 6’’

64,3

De 8 a 14’’

33,3

De 16 a 20’’

17,2
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Aço-liga ou inox

Até 2 ½’’

45,4

De 3 a 6’’

36,1

De 8 a 14’’

5,4

Fonte: Conforto e Spranger (2008)

Por último, o autor recomenda acrescentar de 10 a 15% sobre o custo total da
tubulação para cobrir acessórios diversos, como juntas de expansão, gaxetas,
parafusos, etc. porém exclusas válvulas.
O recurso humano necessário para a pré-montagem, montagem e testes
hidráulicos de tubos, válvulas, conexões e acessórios em aço carbono, segundo
Conforto e Spranger (2008), pode ser calculado conforme Quadro 16.
Quadro 16 - Mão de obra direta para montagem de tubulação
Diâmetro

Índice

¾’’

6,7 hh/m

1’’’

7,2 hh/m

2’’

8,7 hh/m

3’’

10,1 hh/m

4’’

12,5 hh/m

6’’

16,2 hh/m

8’’

16,8 hh/m

Fonte: elaborado pela autora com dados de Conforto e Spranger (2008)

A dificuldade em avaliar a complexidade de montagem e pré-fabricação dos
itens de tubulação reflete na margem de erro das estimativas de custo de tubulação.
Caddell, Klanac e Rye (1999) usaram um projeto conduzido segundo a metodologia
FEL como um estudo de caso para comparar as técnicas de estimativa de custos
disponíveis na literatura até então com aquelas efetivamente executadas por uma
empresa em contrato Engineering, Procurement and Construction (EPC). Como
resultado, os autores encontraram valores de homem-hora entre 39 – 62% inferior
ao efetivamente realizado no projeto, concluindo que estas referências devem ser
usadas com cautela. Segundo os autores, a montagem de tubulação representa
uma parcela relevante de 30 – 45% do custo total de instalação de um projeto
industrial de plantas petroquímicas.
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3.4

Tanques de armazenamento

Um tanque de armazenamento destina-se a estocar fluidos a pressões baixas
ou pressão atmosférica. Na indústria de processo, a maior parte dos tanques é
construída segundo as normas americanas do American Petroleum Institute: API
650 (Welded Tanks for Oil Storage) ou API 650 (Design and Construction of Large,
Welded, Low-pressure Storage Tanks). Os tanques de armazenamento podem ser
classificados de diversas formas, entre elas:
a) Forma:


Cilíndricos – corpo cilíndrico de diâmetro constante. É o mais comum na
indústria de processo.



Esféricos – geralmente usado para o armazenamento de gases para
minimização de pontos de pressão.

b) Tipo de teto:


Teto móvel – O teto desloca-se de acordo com a pressão exercida pelo vapor
de produto;



Teto com diafragma flexível – Abaixo do teto fixo, uma membrana flexível
suporta a expansão liquida ou gasosa do fluido. Geralmente usado para
estocagem de combustíveis, com o objetivo de evitar a emanação de vapor
combustível para a atmosfera;



Teto flutuante - Este tipo de teto é apoiado diretamente no líquido
armazenado pelo tanque. São usados para as perdas do produto em
consequência da evaporação.



Teto fixo – Menor custo de construção, consiste basicamente em uma peça
cônica ou em forma de domo fixada ao costado do tanque. Esse tipo de
tanque normalmente requer dispositivos de alívios que protejam o tanque de
sobrepressão ou subpressão nas movimentações do inventário líquido/ vapor.
Um desenho típico deste tipo de tanque está ilustrado na Figura 3.

Figura 3 - Desenho típico de tanque API de teto fixo
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Fonte: Adaptada de INTEG (2017)

O costado dos tanques API consiste em chapas de aço calandradas e
soldadas, com espessura mínima de acordo com o diâmetro do tanque, conforme
Quadro 17.
Quadro 17 - Espessuras mínimas de chapa para costado
Diâmetro nominal do tanque (m)
< 15

Espessura nominal mínima (mm)
5 (3/16’’)

15 a 35

6 (1/4’’)

35 a 60

8 (5/16’’)

> 60

10 (3/8’’)

Fonte: API 650 (2011)

Além do diâmetro, a altura também influencia a espessura das chapas –
principalmente as inferiores, que estão submetidas a maior pressão hidrostática. Por
este motivo, e também por requerer fundações civis mais robustas, tanques muito
altos podem tornar-se inviáveis.
De um modo geral, o custo de um tanque pode ser considerado proporcional
ao peso de aço usado na sua construção. Assim, tanques com a menor área
superficial por unidade de volume seriam os mais econômicos. Isto é uma verdade
entre os tanques cilíndricos; os tanques esféricos, no entanto, não são mais baratos
pois seus custos de fabricação são mais elevados (BROWNELL; YOUNG, 1959).
Assim como o custo de material, orçamentos de montagem de tanques também são
fornecidos com base no peso do equipamento. Almeida (2009) indica o recurso
humano necessário para montagem eletromecânica de tanques em função do peso
do mesmo, sugerindo o índice de 100 Hh/ton.
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Barros (2014) aborda em sua apostila os diversos aspectos de projeto e
dimensionamento de tanques de armazenamento, inclusive montagem. Três
exemplos de custos de projetos da PETROBRÁS são fornecidos, com base no ano
de 2011, e são replicados no Quadro 18. O autor pontua que os valores do contrato
de civil não contemplam a preparação do terreno para as bases dos tanques, e as
fundações aplicadas foram em anel de concreto.
Na mesma apostila Barros (2014) aponta as dimensões “ótimas” de tanques de
armazenamento de acordo com a literatura: para tanques de pequena e média
capacidade, diâmetro (d) = altura (H). Para tanques de maior capacidade, como os
do Quadro 18, geralmente H ≈ 3/8 D.

Quadro 18 - Exemplos de custos de tanques de projetos Petrobrás base 2011
Tipo tanque

Material

Capacidade

Diâmetro /

Peso

Caldeiraria

Total geral

costado

nominal (m³)

Altura (m)

estimado

(R$)

(caldeiraria

(kg)

+ civil) (R$)

Teto Fixo
Cônico

ASTM A

Suportado –

283 Gr C

3.105

18 / 12,2

85.000

1.882.980

1.942.980

10.435

33 / 12,2

290.000

6.481.904

6.601.904

87.030

87 / 14,64

1.614.000

36.175.128

36.520.128

Óleo diesel
Teto Flutuante
Externo Tipo
Pontoon
Convencional -

ASTM A
283 Gr C

gasolina
Teto Flutuante
Externo Tipo
Pontoon
Convencional -

ASTM A
36

petróleo

Fonte: adaptado pela autora com dados de Barros (2014)

Desde Brownell e Young (1959) já se indicava que a relação H/d que resulta na
configuração mais econômica para tanques cilíndricos simples seria H/d = 1,0. O
limite de aplicação desta relação, segundo os autores, seria quando o diâmetro de
espessura da chapa é função de H e d ao mesmo tempo, ou é independente de
ambos.
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Roncetti (2007) também calculou a relação H/d que resulta no equipamento
mais econômico em termos de consumo de aço e encontrou o mesmo valor de H/d =
1,0 para tanques com teto. Por outro lado, o diâmetro do tanque é limitado pela área
disponível para construção, de modo que relações com H/d = 1,5 ou H/d = 2,0 são
comuns na indústria.

3.4.1 Aparatos e acessórios
A natureza do fluido estocado é o fator mais importante para determinar o
sistema de estocagem mais adequado. Um tanque pode ser equipado com diversos
instrumentos de medição, dispositivos de proteção, agitadores, serpentinas, diques,
isolamento e meios de acesso como escadas e plataformas. Alguns destes
acessórios estão descritos nesta seção.
- Agitadores/ misturadores: com o objetivo de atingir homogeneização da
mistura, a turbulência desejada pode ser obtida por pás, edutores, sparger, etc.
(HOLLOWAY; NWAOHA; ONYEWUENYI, 2012). O dimensionamento apropriado de
agitadores/ misturadores depende da geometria e configuração de bocais do tanque,
bem como das características do fluido como viscosidade e densidade.
Normalmente o modelo de agitador sugerido é validado por estudos de
fluidodinâmica computacional (Computational Fluid Dynamics – CFD);
- Diques: alguns tanques ou grupo de tanques requerem a construção de um
dique para conter o produto em caso de vazamentos ou rompimento do
equipamento e proteger locais adjacentes de contato com produtos perigosos ou
propagação de fogo. O material e dimensão do dique depende da norma local a ser
seguida. A ABNT (2015) define como requisito mínimo que o costado do tanque
esteja distante 1,5 m da parede do dique, e que o dique contenha o volume do
tanque (ou do maior tanque), acrescido de 0,2 m de altura para conter
movimentações do liquido, chuva e combate a incêndio;
- Serpentinas: alguns fluidos precisam ser mantidos aquecidos por conta da
sua alta viscosidade ou baixo ponto de solidificação. Nestes casos a troca térmica é
normalmente fornecida pela serpentina, que consiste em um trocador de calor
interno ao tanque;
- Isolamento térmico: o isolamento de um tanque pode ser necessário para
proteção pessoal ou conservação de energia. Para proteção pessoal, a temperatura
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da superfície externa do tanque é normalmente limitada em 65°C (HOLLOWAY;
NWAOHA; ONYEWUENYI, 2012). Durante a escolha do isolamento mais adequado,
além do fator econômico e características do isolante (ex: rigidez, fragilidade), devese atentar para o material do equipamento protegido e particularidades do fluido
como sua tendência a fogo espontâneo.
- Inertização e dispositivos de alívio: segundo a ABNT (2015), os tanques de
teto fixo que operam com fluidos da classe IA devem ter ventilação fechada, e os
tanques que armazenem líquidos das classes IB e IC devem ter corta-chamas na
ventilação. Líquidos das classes II e III cujas temperaturas de operação forem iguais
ou superiores ao seu ponto de fulgor devem ser tratados conforme os líquidos classe
I. A Tabela 7, com a classificação dos líquidos segundo ABNT (2015), encontra-se
no Anexo I. Além da flamibilidade, critérios de toxicidez e possibilidade de
contaminação também podem requerer o fechamento da ventilação do tanque.
Neste caso, um gás inerte (normalmente nitrogênio) é usado como blanketing e um
dispositivo de alívio é necessário para aliviar sobrepressões normais devido a
movimentação e aquecimento do líquido, bem como sobrepressões anormais devido
a cenários de emergência, como fogo.
-

Instrumentação:

minimamente

normalmente

equipados com

os

tanques

medições de

de

pressão,

armazenamento
nível e

são

temperatura

(HOLLOWAY; NWAOHA; ONYEWUENYI, 2012);
- Escadas e plataformas: deve ser previsto acesso ao topo do tanque para
atividades de monitoramento e manutenção. As escadas de acesso podem ser do
tipo marinheiro ou helicoidais, dependendo das dimensões do tanque;
- Outros acessórios: o tanque também pode ser equipado com sprayballs para
limpeza; sistema de combate a incêndio como sprinklers e canhões; aterramento, no
caso de armazenamento de produtos inflamáveis em tanques metálicos, etc.

3.5

Simuladores comerciais

Muitos simuladores de balanço de massa/energia incluem em seus pacotes
módulos de custo. Apesar de alguns softwares permitirem a customização de alguns
parâmetros, como custo da mão-de-obra, nenhum possui banco de dados de preços
com base Brasil.
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Feng e Rangaiah (2011) comparam cinco programas de estimativas de custo:
CapCost, EconExpert, AspenTech Process Economic Analyser (Aspen-PEA),
Detailed Factorial Method (DFP) e Capital Cost Estimating Program (CCEP). Os
programas foram avaliados usando sete estudos de caso da literatura, envolvendo
indústria química, petroquímica e biofarmacêutica. Os autores indicam os métodos
utilizados em cada programa e concluem que, apesar de todos serem uma
ferramenta útil para a estimativa de custo, os resultados apresentados por cada um
deles não são comparáveis. Isto é, ao usar um software para avaliação de
alternativas de projeto, é importante escolher e usar apenas um programa. Os
autores também apontam que o AspenPEA apresenta a biblioteca de equipamentos
mais diversa, enquanto o DFP possui a mais limitada.
Symister (2016) compara o custo de diversos equipamentos calculados a partir
do método de Turton et al (2008), do método fatorial de Towler e Sinnott (2008) e
aquele obtido pelo simulador Aspen Capital Cost Estimator (ACCE). Apesar de todos
apresentarem uma relação linear entre a capacidade e o log da escala, as
inclinações se mostraram diferentes para cada método, sendo o menor deles o
calculado pelo ACCE. O autor destaca também que o método fatorial foi o que
apresentou o menor número de dados disponíveis de equipamentos, enquanto o
ACCE apresentou a maior diversidade de parâmetros (SYMISTER, 2016).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
Foram usados dados históricos de compras e cotações como entradas dos
modelos paramétricos. Os dados referem-se a custos orçados por fornecedores
brasileiros (ou com produção no Brasil) para uma empresa multinacional química
com atuação global.
A correção temporal dos dados foi realizada com o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), disponível na literatura aberta. O desempenho deste
índice foi comparado com 2 índices mais específicos elaborados pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV) pertencentes ao subgrupo “Indústria de Transformação”,
componente do grupo “Produtos Industriais” do Índice de Preços ao Produtor Amplo
– Disponibilidade Interna (IPA – DI). Sejam eles:


Metalurgia Básica (código DI 1420787) para tubos;



Produtos de metal (código 1420817) para tanques;

Todos os custos de tanques e tubulação foram corrigidos para Julho de 2017
usando o IPCA.

4.1

Modelos utilizados
O modelo usado foi uma simplificação da Equação (9) com a = 0, conforme

sugerido pela literatura e expresso na Equação (16).
𝐶𝑒 = 𝑏𝑆 𝑛
(16)
Segundo Towler e Sinnott (2008), o fator de capacidade S para tubulação seria
o seu diâmetro D e os parâmetros b e n devem ser valores positivos não nulos, de
acordo com o Quadro 10. Para os autores o resultado Ctub expressa o custo total de
tubulação instalada, porém neste trabalho representa apenas o preço de compra de
tubos em função do diâmetro nominal em polegadas (D) do mesmo. Os demais
custos desta disciplina, bem como o de montagem, são adicionados à Equação (16)
na forma de fatores aditivos e multiplicativos.
Para tanques utilizou-se o mesmo modelo base da Equação (16) com o fator
de capacidade S sendo o volume V do tanque, conforme sugerido por Seider,
Seader e Lewin (2003). Assim como no modelo dos autores, o resultado Ce neste
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trabalho reflete o custo de compra e instalação do tanque. O volume V, aqui em m³,
equivale a 90% da capacidade teórica do costado do tanque.

4.1.1 Tratamento e análise dos dados
Os parâmetros b e n serão definidos após a linearização da Equação (16),
conforme rearranjo indicado na Equação (17).
ln(𝐶𝑒 ) = ln 𝑏 + 𝑛 ln 𝑆
(17)
O método dos mínimos quadrados será aplicado à Equação (17). Os
parâmetros a e b são aqueles que minimizam a função objetivo indicada na Equação
(18).
𝑘

𝜑 = ∑{[ln(𝐶𝑒 )] − ln 𝑏 + 𝑛 ln 𝑆}2
1

(18)
A qualidade dos parâmetros do modelo será validada segundo o Teste de
Hipóteses:
H0: n, b = no, bo
H1: n, b ≠ no, bo
Seja n e b os parâmetros reais da população e n0 e b0 os parâmetros
regredidos segundo a amostra obtida.
A falha em rejeitar H0 levaria à conclusão de que os parâmetros não estão bem
estimados, isto é, que o erro ao afirmar que o parâmetro de regressão equivale ao
valor calculado é muito grande.
O valor p é o menor nível de significância que leva à rejeição de H0. O nível de
significância do teste é a probabilidade em cometer um erro tipo I (rejeitar H0 quando
H0 for verdadeira). Isto é, para o nível de confiança assumido neste trabalho, de
95%, p < 0,05 indica que os parâmetros estimados estão adequados.
Também será informado o R² do modelo, conforme calculado pela Equação
(19), uma medida do seu ajuste a uma reta.
𝑅2 = 1 −

∑𝑘𝑖=1(𝑦̇ 𝑖 − 𝑦𝑖 )2
∑𝑘𝑖=1(𝑦̇ 𝑖 − 𝑦𝑖 )2 + ∑𝑘𝑖=1(𝑦̇ 𝑖 − 𝑦̅𝑖 )2
(19)

Onde:
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yi = valor medido da função ln (Ce)
ẏi = valor ajustado da função
ӯi = valor médio da função ln (Ce).
O software Minitab versão 17 será usado para o cálculo dos coeficientes, do
valor p, e do R² da regressão.

4.1.1.1.

Margem de erro do modelo

A margem de erro total do modelo U é calculada compondo as incertezas u das
diversas fontes i, conforme Equação (20).
𝑈 = √∑ 𝑢𝑖 2
(20)
A margem de erro da regressão, assim como de outras fontes, será medida
com base no Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE), representado pela Equação
(21).
𝑛

|𝑦𝑖 − 𝑦̇ 𝑖 |
1
𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑
× 100
𝑛
𝑦𝑖
𝑖=1

(21)
O modelo será considerado válido para estimativas em FEL 1 se a margem de
erro total U for ≤ 40%.

4.1.2 Comparativo com a literatura
Os dados de entrada do modelo de Towler e Sinnott (2008) têm referência em
Janeiro de 2006. Para permitir comparação com os resultados deste trabalho, os
preços foram corrigidos para base de comparação (Julho/2017) por meio do índice
Chemical Engineering Plant Cost Index (CEPCI), que no período de referência
(Janeiro de 2006) valia 478,6. Em seguida, os valores foram convertidos conforme a
cotação média do dólar (compra) de Julho de 2017 que, segundo o Banco Central
do Brasil (2017), foi de R$ 3,206. O memorial deste cálculo está representado na
Equação (22).
𝐶𝑒 (𝑅$,

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼𝐽𝑢𝑙/17
𝐽𝑢𝑙
𝐽𝑎𝑛
𝑅$
) = 𝐶𝑒 (𝑈𝑆𝐷,
)×
×
17
06
𝑈𝑆𝐷𝐽𝑢𝑙/17 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼𝐽𝑎𝑛/06
(22)
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O modelo de Seider, Seader e Lewin (2003) para tanques baseia-se no ano
2000. Os custos foram corrigidos temporalmente para Julho de 2017 também pelo
Chemical Engineering Plant Cost Index (CEPCI), que no período de referência
(2000) valia 394. Os custos foram convertidos para reais segundo a mesma cotação
média, de R$ 3,206. De forma análoga, este cálculo está representado na Equação
(23).
𝐶𝑒 (𝑅$,

𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼𝐽𝑢𝑙/17
𝐽𝑢𝑙
𝑅$
) = 𝐶𝑒 (𝑈𝑆𝐷, 2000) ×
×
17
𝑈𝑆𝐷2017 𝐶𝐸𝑃𝐶𝐼2000
(23)

4.2

Tubulação
Os dados levantados referem-se a valores por metro de tubo (apenas a peça,

sem acessórios), fornecidos para fábricas localizadas nas regiões Sul, Sudeste e
Nordeste do Brasil entre 2010 e 2016. Valores considerado outliers1, provenientes
de negociações na compra de grande quantidade de material, foram excluídos da
amostra. Os outliers foram identificados via análise gráfica de boxplot.
Cada dado coletado refere-se a uma ordem de compra: um total de 1011
pontos foram analisados, dos quais 544 referem-se a tubos de aço carbono e 467 a
tubos de aço inox.
A composição dos custos referentes a válvulas, conexões e acessórios foi
estudada com base em 11 projetos realizados entre 2007 e 2015. Dentro de cada
projeto, filtrou-se os materiais de tubulação referentes a cada material (todos os
diâmetros) e comparou-se a parcela de custos referentes exclusivamente a tubos
com o custo total da disciplina tubulação. Entende-se como conexões e acessórios:
tês, redução/ expansão, niples, juntas, flanges, curvas, válvulas e luvas. Foram
excluídos da amostra mangotes, tubings, filtros e outros itens especiais.
O custo de montagem de tubulação geralmente é indicado na literatura na
forma de índices de produtividade, porém as cotações de mercado usuais têm base
diretamente no peso da tubulação (incluindo acessórios). O custo de montagem
baseou-se na média do orçamento de 6 empresas diferentes, realizados no ano de
2017 para projetos nos estados de São Paulo e Bahia. Os preços em R$/kg foram
convertidos em custos médios por metro de tubulação considerando as médias das
espessuras mais comuns de tubos, equivalentes aos schedules 40 e 80.

45

Um fluxograma simplificado da metodologia usada para tubulação está
representado na Figura 4.
Figura 4 - Fluxograma da metodologia para elaboração e aceitação do modelo paramétrico
para tubulação

1

Outlier é um valor ou pessoa que apresenta grande afastamento em relação aos demais da amostra

Fonte: elaborado pela autora
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4.3

Tanques
Os dados referem-se a tanques de armazenamento atmosféricos – construídos

conforme norma API 650 ou API 620 – cilíndricos verticais, não enterrados,
confeccionados com chapas de aço soldadas.
Por se tratar de um equipamento com volume de compras muito menor que
tubos, a amostra é mais restrita. Como resultado, foram obtidos:


24 dados de compra de tanques em aço inox (304, 304L, 316 e 316L),
entre 100 e 2500 m³ provenientes de 12 projetos diferentes (entre 2004
e 2009 nos estados de São Paulo e Bahia);



7 dados de compra de tanques em aço carbono (A-36 e A-283-C), entre
100 e 5000 m³ proveniente de 4 projetos diferentes (entre 2004 e 2013
nos estados de São Paulo e Bahia).

Os tanques envolvidos apresentam relações altura/ diâmetro diversas, variando
entre 0,5 e 2,0. O custo de compra representa a soma dos custos de material +
montagem do tanque, mas não contempla os custos de engenharia, construção civil,
instrumentação, bombas, etc. Nos projetos que envolviam mais de um tanque
idêntico (adquirido na mesma ordem de compra), apenas um deles foi considerado
como dado válido.
Devido ao tamanho restrito da amostra, foram realizadas cotações no mercado
para validar a regressão de parâmetros, conforme Quadro 19. Um total de 32
orçamentos foram analisados, fornecidos por 4 empresas diferentes.
Quadro 19 - Coleta de dados para tanques

Capacidade do

Nº cotações
A-36 (aço

A-294-304

carbono)

(aço inox)

100

4

4

280

3

3

530

3

3

1000

3

3

3200

3

3

Total

16

16

tanque (m³)

Fonte: elaborado pela autora
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Todas as cotações foram realizadas em Julho de 2017. Todos os tanques
orçados têm as seguintes características:


Relação fixa altura / diâmetro entre 1,4 e 1,5



Teto cônico auto-portante (< 1000 m³) ou dômo auto-portante (≥ 1000
m³)



Acesso por escada tipo marinheiro (100 m³) ou helicoidal (> 100 m³)



Total de 13 bocais, sendo 2 bocas de visita



Montagem em campo para todos os tanques, exceto de 100 m³



Configuração de fundo: inclinado de lado a lado

Para permitir a comparação dos custos, os valores históricos foram corrigidos
para a mesma data de Julho de 2017, sendo esta portanto a referência para os
parâmetros estimados do modelo.
Uma vez que o índice Produtos de Metal só passou a ser reportado em 2008,
buscou-se a alternativa de um índice que apresentasse boa correlação com o
mesmo, para que os dados anteriores a este ano não fossem perdidos.
Um fluxograma simplificado da metodologia usada para tanques está
representado na Figura 5.

Modelo não é
aceitável

Erro Absoluto
Médio
Ԑ (calculado no
modelo tubulação)

𝑀𝐴𝑃𝐸 2 +

Não

Sim

Margem de
erro ≤ 40%

𝑈=

2

Cálculo da Margem de Erro Total

Cálculo do Erro Absoluto
Médio MAPE

Cotações no
mercado (Jul/17)

Precisão
compatível
com FEL 1

𝑛𝑑𝑖 𝑒𝑟𝑒

𝑛𝑑𝑖 𝑒𝐽𝑢𝑙/17

Sendo b e n diferentes para AC e AI

𝐶𝑒 = 𝑏𝑉 𝑛

Obtenção de equação da forma:

Regressão linear simples com os dados
Log (Ce) como variável resposta e Log (V)
como variável independente

𝑃𝑟𝑒 𝑜𝐽𝑢𝑙 /17 = 𝑃𝑟𝑒 𝑜𝑟𝑒 ×

Dados históricos
de compra de
tanques
(2004 - 2013)

Modelos
compatíveis

Sim

Não

Diferença entre
os resultados dos
modelos < 50%?

Modelos
incompatívei

Conversão do volume de
galão para m³

Conversão dos resultados, de
(USD)base 2017 para (R$)base 2017
via cotação média do dólar

Conversão dos resultados, de
(USD)base 2000 para (USD)base
2017 via CEPCI

Modelo Seider,
Seader e Lewin

49

Figura 5 - Fluxograma da metodologia para elaboração e aceitação do modelo paramétrico
para tanques
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Fonte: elaborado pela autora
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
5.1

Tubulação

A amostra total analisada foi de 1011 pontos, sendo que os tubos de carbono
representam um custo total 35% maior e um volume 63% maior de compra (em
metros de tubulação) que os tubos de aço inox.
Umas das características significantes de diferenciação dos tubos é a
existência ou não de costura. Por isso foram analisadas o impacto de cada categoria
conforme o schedule. O Gráfico 1 ilustra a % total de metros de tubulação sem
costura, referente a cada schedule, para tubos em aço carbono. Percebe-se um
claro limite entre os dois tipos de tubos: tubos com schedule ≤ 30 são tipicamente
com costura; tubos com schedule ≥ 40 geralmente não têm costura. Essa relação faz
sentido devido à dificuldade crescente de confeccionar tubos a partir de chapas à
medida que a espessura da chapa aumenta.
Gráfico 1 – Percentual de distribuição de tubos com e sem costura

Fonte: elaborado pela autora

O Gráfico 2 demonstra que a diferença de custo por metro entre os tubos com
e sem costura para o schedule 40 não é significativa, de modo que estes dois
grupos não serão separados para tratamento dos dados. Todos os valores
comparados foram corrigidos para o mês de referência Julho de 2017 com base no
índice Metalurgia Básica (código DI 1420787) da FGV.
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Gráfico 2 - Comparativo de custos com e sem costura para SCH 40

Boxplot de valor unitário tubos AC SCH 40
160
140

R$/m

120
100
80
60
40
20
2 in, C/C

2 in, S/C

3 in, C/C

3 in, S/C

Fonte: elaborado pela autora

5.1.1 Correção temporal
A fim de definir o índice de preço utilizado, 83 compras efetivadas do mesmo
tipo de tubo (em AC, SCH 40, diâmetro 2’’, S/C) foram ordenadas da mais antiga
para a mais nova. Cada ponto foi comparado com o predito pela correção do
imediatamente anterior via índice de preço. Os dois índices de preço comparados
foram a inflação o índice Metalurgia Básica e o IPCA, divulgado mensalmente pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, 2017). Os erros relativos com relação ao preço real de compra estão
indicados no Quadro 20.
Quadro 20 - Erro relativo absoluto dos índices IPCA e Metalurgia Básica para correção de
preços de tubos

IPCA

Metalurgia
Básica

Média do erro (Ԑ)

11,50 %

11,61 %

Desvio padrão do erro

17,98 %

17,92 %

1º quartil

1,32 %

1,55 %

Erro relativo
83 pontos

Fonte: elaborado pela autora
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Nota-se que a assertividade dos dois índices é equivalente, de modo que o
IPCA será usado como base para correção de custos neste trabalho por ser um
índice mais acessível para consulta futura.

5.1.2 Regressão de dados
A linearização da Equação (10) resulta na Equação (24).
ln(𝐶𝑡𝑢𝑏 ) = ln 𝑏 + 𝑛 ln 𝐷
(24)
Uma vez que os dados disponíveis referem-se a pedidos de tubos, a Equação
(24) representará apenas o custo de compra do tubo em si, por ora excluindo o
custo de acessórios + instalação. O diâmetro D usado será o de polegadas
nominais, e o resultado tem como período de referência Julho de 2017.
A primeira linearização realizada foi para tubos de aço carbono. No total, foram
analisados 544 dados (pedidos) de tubulação neste material, representando 33.284
metros adquiridos entre 2010 e 2015. Dessa amostra, os schedules representados
por menos de 10 pontos foram excluídos da análise, por se tratarem de itens
incomuns e distorcerem o custo unitário médio. Assim, foram excluídos os schedules
10, 30, 100 e 160. O Gráfico 3 contém os dados restantes – no total de 532 –, sem
fazer distinção entre o schedule (20, 40 e 80) do tubo.
Gráfico 3 - Linearização de custos de tubos em AC

Fonte: elaborado pela autora
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Com o objetivo de determinar o parâmetro n mais adequado para cada tubo, o
Gráfico 4 a Gráfico 6 dividem os dados de acordo com o schedule.
Gráfico 4 - Linearização de custo Schedule 40 para AC

Fonte: elaborado pela autora

Gráfico 5 - Linearização de custos Schedule 80 para AC

Fonte: elaborado pela autora
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Gráfico 6 - Linearização de custos Schedule 20 para AC

Fonte: elaborado pela autora

Percebe-se que o R² ajustado do modelo considerando a totalidade dos dados
(84%) é próximo ao R² ajustado dos modelos individualizados (73 – 87%), o que
sugere que o uso de coeficientes b e n, únicos para todos os schedules, podem não
comprometer a margem de erro da estimativa, ao mesmo tempo em que se ganha
simplicidade no cálculo.
Os parâmetros b e n da regressão resultante constam no Quadro 21.
Quadro 21 - Parâmetros de regressão para tubos AC

Validade
20 ≤ SCH ≤ 80
3/8’’ ≤ D ≤ 12’’

b

n

40,3

0,83

Fonte: elaborado pela autora

A mesma regressão foi realizada para tubos de aço inox. Considera-se aqui
como aço inox: AISI 304, 304L, 316 e 316L.
Analogamente ao exercício anterior, os dados referentes a SCH 5S foram
excluídos por serem poucos representativos (< 10 pontos) para a amostra. No total
foram analisados 462 pontos em aço inox. O Gráfico 7 apresenta o resultado da
linearização para os schedules 10S, 40S e 80S.
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Gráfico 7 - Linearização de custos de tubulação para AI

Fonte: elaborado pela autora

O R² ajustado (71%) indica que o modelo é menos preciso para o aço inox do
que para o aço carbono. No Quadro 22 constam os parâmetros regredidos para
tubos de aço inox.
Quadro 22 - Parâmetros de regressão para tubos AI

Validade

b

n

59,7

0,97

SCH 10S, 40S e
80S
1/4’’ ≤ D ≤ 16’’
Fonte: elaborado pela autora

A relação entre os preços dos tubos em aço inox e aço carbono foi comparada
com o propósito de testar a validade dos fatores do Quadro 14, que constam na
literatura. O Gráfico 8 faz um comparativo entre a relação de preço inox/carbono de
acordo com o schedule da tubulação.
O Quadro 23 mostra as estatísticas descritivas para cada um dos grupos desta
comparação, calculadas no Minitab.
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Gráfico 8 - Fator material custo inox/custo carbono
Boxplot de Relação de custo
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Fonte: elaborado pela autora
Quadro 23 - Fator de material empírico para tubos (AI/AC)
Schedule
10

Fator de conversão
2,2

Desvio padrão
0,4

40

2,3

0,5

80

3,8

0,7

Fonte: elaborado pela autora

O Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE) mede o erro decorrente do ajuste do
modelo aos dados usados para regressão. O MAPE usando os parâmetros
propostos (Quadro 21 e Quadro 22) foi calculado conforme Equação (21) e os
resultados constam na Quadro 24.
Quadro 24 - MAPE do modelo de tubos
Material

MAPE

AC

6,0 %

AI

8,9 %

Fonte: elaborado pela autora

A qualidade do modelo foi testada segundo o p-valor calculado no Minitab. Um
p-valor maior do que 0,05 significa que, para o nível de confiança adotado de 95%, o
risco de se cometer um erro ao afirmar que os parâmetros estimados são
verdadeiros é muito grande.
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Uma das suposições do modelo de Regressão Linear Simples é que os erros
são não correlacionados e aleatoriamente distribuídos ao redor de zero. Com o
objetivo de validar essa premissa foram gerados gráficos de probabilidade normal.
Os resultados constam no Gráfico 9 e Gráfico 10.
Gráfico 9 - Resíduos do modelo de tubulação AC

Fonte: elaborado pela autora
Gráfico 10 - Resíduos do modelo de tubulação AI

Fonte: elaborado pela autora
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Enquanto para o modelo de tubulação em aço carbono a premissa de
normalidade é validada, observa-se uma assimetria nos erros do modelo de aço
inox. Isto indica certa inadequação do modelo, que pode ser detectada visualmente
no Gráfico 7: a variância do erro não é constante com os valores ajustados.
O Quadro 25 mostra o sumário do modelo de regressão para o modelo de AC,
para o qual a normalidade foi comprovada. Uma vez que o p-valor < 0,001, concluise que os parâmetros foram estimados com qualidade em ambos os modelos de
tubos: aço carbono e aço inox.
Quadro 25 - Qualidade do modelo de regressão para tubos
R ajustado

Aço carbono
84,4 %

Graus de liberdade

530

p-valor de n

0,000

Erro padrão de n

0,0156

p-valor de b

0,000

Erro padrão de b

0,0149

2

Fonte: elaborado pela autora

5.1.3 Demais custos de tubulação
Os parâmetros do Quadro 21 e Quadro 22 foram calculados apenas com o
custo de compra dos tubos. Os custos dos demais componentes da tubulação
(válvulas, acessórios e conexões) e o custo de instalação e montagem serão
acrescentados como fatores multiplicativos para compor o custo total dessa
disciplina. Entende-se como conexões e acessórios: tês, redução/ expansão, juntas,
niple, flanges, curvas, válvulas e luvas. Estão excluídos: purgadores, parafusos,
tampões, filtros, etc.
O custo de acessórios será aqui denominado de fator γ, a ser acrescentado à
Equação (4), resultando na Equação (25).
𝐶𝑡𝑢𝑏 = 𝑏𝐷𝑛
(25)
Um comparativo entre os custos de tubos e o custo total de material de
tubulação foi realizado para 11 projetos implementados analisando apenas itens em
aço carbono e 9 outros projetos analisando apenas itens em aço inox. Os fatores de
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custo sobre acessórios, válvulas e conexões encontrados para cada projeto – bem
como o tamanho de cada projeto – estão listados na Tabela 8 do Anexo I e um
resumo de seus valores está representado no Quadro 26.
Quadro 26 - Fatores multiplicativos para válvulas, conexões e acessórios
Valor médio de
ɣ

Erro absoluto
médio (Z)

AÇO CARBONO

Nº projetos
analisados
11

3,45

18,3%

AÇO INOX

9

3,39

31,6%

Material

Fonte: elaborado pela autora

Um dos principais fatores contribuintes ao valor de ɣ é o layout do projeto: em
áreas mais “congestionadas”, as tubulações tendem a apresentar mais acidentes e
menos trechos retos, incorrendo um valor mais alto de conexões.
O custo de montagem de tubulação geralmente é apresentado em função do
peso da tubulação, o que dificulta o uso pelo engenheiro de processo. Os custos de
montagem, em R$/kg, orçados por 6 empresas diferentes no ano de 2017 para
projetos nos estados de São Paulo e Bahia, foram convertidos em custos médios por
metro de tubulação. A fim de ganhar simplicidade no cálculo, a conversão de peso
para comprimento de tubulação considerou as médias das espessuras mais comuns
de tubos, equivalentes aos SCH 40 e 80. Esta generalização de um custo médio
independente da espessura do tubo também agrega uma margem de erro, conforme
pode ser constatado na Tabela 9 dos Anexo I.
A relação linear entre os custos de montagem e o diâmetro da tubulação está
ilustrada no Gráfico 11. Assim, o custo de instalação, em R$/m, será representado
por uma reta, acrescentando os coeficientes f p1 e fp2 ao modelo, resultando na
Equação (26).
𝐶𝑡𝑢𝑏 = 𝑓 1 + 𝑓 2 𝐷 + 𝑏𝐷𝑛
(26)
A relação dos coeficientes fp e a margem de erro da reta constam no Quadro
27.
Quadro 27 - Coeficientes para composição do custo de montagem de tubulação
Material

Nº empresas
cotadas

fp1

fp2

Erro absoluto
médio da reta (ER)

AÇO CARBONO

6

-116,6

258,44

16,1%
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AÇO INOX
Fonte: elaborado pela autora

6

-1,396

346,95

8,8%

Gráfico 11 - Custo de montagem de tubulação

Fonte: elaborado pela autora

É importante notar que o custo de montagem apresenta maiores variações que
o custo de material, pois cada projeto apresenta particularidades de layout,
principalmente com relação a montagem em altura e necessidade de suportes. Além
disso, a remuneração em cada região do país é significativamente diferente o que
contribui para a grande variação dos valores levantados.
Os custos do Gráfico 11 têm base em 2017 e podem ser corrigidos
temporalmente pelo mesmo índice de preço usado anteriormente, o IPCA.
Completando a Equação (26) com os índices de correção de preço (base temporal
Julho de 2017), o custo total por metro de tubulação pode ser calculado conforme
Equação (27).
𝐶𝑡𝑢𝑏 (𝑅$/𝑚) = (𝑓 1 + 𝑓 2 𝐷 + 𝑏𝐷𝑛 ) ×

𝐼𝑃𝐶𝐴
4843,87
(27)

Em algumas instalações a tubulação precisa ser protegida com isolamento
térmico, seja para reduzir a perda energética, seja para proteção pessoal. Devido à
escassez de dados para um tratamento estatístico, alguns valores médios são
indicados na Tabela 10 do Anexo I apenas como referência dos custos de material +
instalação de isolamento por metro de tubulação. Os preços reportados referem-se a
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cotações para um projeto no estado de São Paulo, no ano de 2016, para
isolamentos em lã de rocha de espessura 1’’. Entre as 5 empresas cotadas, os
preços variaram de 15 a 40%.
5.1.4 Margem de erro do modelo
A margem de erro total do modelo é uma composição de diversas fontes,
conforme descrito no Quadro 28.
Quadro 28 - Margem de erro composta do modelo de tubulação
Fonte do erro

MAPE
Ԑ

z
Y
ER

AC

- Ajuste dos dados de tubos à reta de 6,0 %
regressão
- Pouca representatividade da variação de 11,5 %
preços do item “tubos” à composição do
índice de preços IPCA
- Diversidade de fornecedores e localidades
envolvidas nos dados (compras) analisados
- Generalização do fator ɣ (válvula conexões 18,3 %
e acessórios), que é fortemente dependente
do layout do projeto
- Uso de um peso médio para cada diâmetro 23,0 %
da tubulação
- Ajuste dos custos médios de montagem de 16,1 %
tubulação a uma reta de regressão

AI
8,9 %
11,5 %

31,6 %

19,4 %
8,8 %

Fonte: elaborado pela autora

Assim, a composição de incertezas das fontes associadas (U) será o resultado
da Equação (28).
𝑈 = √𝑀𝐴𝑃𝐸 2 +

2

+

2

+

2

+𝐸

2

(28)
Os resultados finais de margem de erro do modelo proposto encontram-se no
Quadro 29.
Quadro 29 - Erro composto do modelo de tubulação
U
Fonte: elaborado pela autora

AC

AI

35,9%

40,8%
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Conclui-se que a margem de erro do modelo proposto para tubulação está
satisfatoriamente de acordo com a margem de erro admitida para uma estimativa
FEL 1 (≤ 40%).
5.1.5 Comparação com os parâmetros de Towler e Sinnott
O Quadro 10 lista os parâmetros indicados por Towler e Sinnott (2008) para
cálculo do custo de tubos – em dólares por pé de tubulação – com base na Costa do
Golfo (Estados Unidos) em Janeiro de 2006, quando o Chemical Engineering Plant
Cost Index (CEPCI) valia 478,6. Convertendo a unidade de comprimento de pé para
metro; o período de referência para base atual de Julho de 2017, quando o CEPCI
valia 569,6; e a moeda de dólar para real, considerando um câmbio médio de 3,206
USD/R$ em Julho de 2017 encontra-se os parâmetros b’ e n’ listados no Quadro 30.
Quadro 30 - Parâmetros de Towler e Sinnott corrigidos
Material

Range de diâmetro

b’

n’

Aço carbono A106

1 a 8’’

217,82

0,74

10 a 24’’

12,89

1,73

1 a 8’’

306,70

0,90

10 a 24’’

349,92

0,69

Aço inox 304

Fonte: elaborado pela autora

O custo obtido pela Equação (9) usando os parâmetros do Quadro 30 já
compreende o custo de montagem. O comparativo dos dois modelos baseado em
tubulações de aço carbono e aço inox encontram-se no Gráfico 13 e Gráfico 14.
Percebe-se que os dois modelos mostram boa aderência entre os diâmetros 2
e 8’’ (discrepância entre 1 e 23%), apresentando diferenças maiores na inflexão
entre 8 e 10’’ (23 – 36%).
Gráfico 12 - Comparativo entre o modelo de
tubulação AC e o de Towler e Sinnott, em
R$/m

Gráfico 13 - Comparativo entre o modelo de
tubulação AI e o de Towler e Sinnott, em
R$/m
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Fonte: elaborado pela autora

5.2

Tanques

5.2.1 Correção temporal
O primeiro passo para fazer a correção dos custos dos tanques foi buscar um
índice de preço semelhante ao índice Produtos de Metal, uma vez que este só
passou a ser historiado a partir de 2008 e alguns dados são anteriores a este ano.
Como alternativa, buscou-se a correlação entre o índice Produtos de Metal e o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado mensalmente
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, 2017). O Gráfico 12 e Gráfico 13 comparam a tendência das duas séries
históricas, bem como sua variação mês a mês.
Gráfico 12 - Comparativo entre as séries
históricas IPCA e Produtos de Metal

Gráfico 13 - Comparativo da variação mês
a mês do IPCA e Produtos de Metal

Fonte: elaborado pela autora

Percebe-se boa aderência da tendência dos dois grupos de dados. Assim, os
custos de tanques da amostra foram corrigidos para Julho de 2017 usando o índice
IPCA.
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5.2.2 Regressão de dados
O modelo geral da Equação (16) aplicado a tanques resulta na Equação (29),
considerando o volume V em m³ e Ctq em reais.
𝐶𝑡𝑞 = 𝑏𝑉 𝑛
(29)
A linearização do modelo é representada pela Equação (30).
ln(𝐶𝑡𝑞 ) = ln 𝑏 + 𝑛 ln 𝑉
(30)
A regressão resultante para os 7 dados históricos de compra de tanques em
aço carbono consta no Gráfico 14. No Gráfico 15 consta a regressão obtida pelos
dados relativos aos 24 tanques em aço inox.
O R² ajustado dos dois modelos (> 90%) demonstram boa aderência dos
pontos a uma reta, o que também é graficamente visível. Os parâmetros dos
modelos resultantes constam no Quadro 31.
Gráfico 14 - Linearização de custos de tanques em AC

Fonte: elaborado pela autora
Gráfico 15 - Linearização de custos de tanques em AI
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Fonte: elaborado pela autora
Quadro 31 - Parâmetros de regressão para tanques
Material

Validade (m³)

b

n

AC

100 ≤ V ≤ 5000

4381

0,783

AI

100 ≤ V ≤ 2500

8561

0,779

Fonte: elaborado pela autora

5.2.3 Validação do modelo
Da mesma forma que para o modelo de tubulação, a qualidade dos parâmetros
foi avaliada segundo o p-valor. O Quadro 32 mostra o sumário do modelo obtido
pelo Minitab.
Quadro 32 - Qualidade do modelo de regressão para tanques
R2 ajustado

Aço carbono
96,1 %

Aço inox
92,0 %

Graus de liberdade

5

22

p-valor de n

0,000

0,000

Erro padrão de n

0,0641

0,0479

p-valor de b

0,000

0,000

Erro padrão de b

0,408

0,299

Fonte: elaborado pela autora
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O risco de se cometer um erro ao afirmar que os parâmetros estimados são
verdadeiros é menor que 1%, considerado aceitável para o nível de confiança
adotado de 95%. O Gráfico 16 e Gráfico 17 de probabilidade normal validam a
premissa do modelo de Regressão Linear Simples de que os erros são aleatórios
com média zero.
Deve-se aqui pontuar que, apesar de os modelos se mostrarem adequados
segundo os testes estatísticos realizados, a amostra principalmente dos tanques em
aço carbono é muito pequena (apenas 7 pontos). Por este motivo, optou-se por
calcular o Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE) usando as cotações de mercado
realizadas entre Julho e Agosto de 2017. O resultado do comparativo consta no
Quadro 33.

Gráfico 16 - Resíduos do modelo de tanques em AC

Fonte: elaborado pela autora

Gráfico 17 - Resíduos do modelo de tanques em AI
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Fonte: elaborado pela autora

Quadro 33 - MAPE do modelo de tanques
Material Volume (m³)

A-36

A-240304

100
280
530
1000
3200
100
280
530
1000
3200

Previsão modelo
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

160.975,30
360.333,89
593.714,32
975.796,44
2.424.876,38
308.699,93
688.096,04
1.130.798,69
1.853.687,55
4.584.540,27

MAPE
46,3%
25,4%
11,2%
11,9%
22,7%
47,3%
10,0%
15,4%
22,1%
26,4%

Fonte: elaborado pela autora

5.2.4 Margem de erro do modelo
Da mesma forma que para o modelo de tubulação, a margem de erro total será
a associação do MAPE do modelo com o erro do Índice de Preço usado, já medido
como Ԑ na seção anterior (Quadro 20). A incerteza global (U) será o resultado da
Equação (31).
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𝑈 = √𝑀𝐴𝑃𝐸 2 +

2

(31)
Os resultados finais de margem de erro do modelo proposto encontram-se no
Quadro 34.
Quadro 34 - Erro composto do modelo de tanques
AC

AI

MAPE 23,5%

23,4%

Ԑ

11,5%

11,5%

U

26,2%

26,8%

Fonte: elaborado pela autora
Os resultados indicam que o modelo está adequado para uso em FEL 1
(margem de erro ≤ 40%). O desvio mais alto observado no tanque de 100 m³ pode
ser explicado por se tratar de um tanque que é vendido já montado – para as
dimensões aqui adotadas de H/D = 1,5 – o que envolve mais complexidade no seu
transporte.
É importante ressaltar que o modelo desenvolvido neste trabalho visa atender o
engenheiro de processo, a quem na fase preliminar do projeto interessa apenas o
volume do tanque. Um modelo mais preciso poderia ser obtido relacionando o custo
do tanque (material pré-fabricado e montagem) diretamente com o seu peso, o que
está de acordo com a prática de mercado. No entanto, apesar de o volume e o peso
dos tanques estarem relacionados, esta relação não é totalmente linear, uma vez
que as espessuras de chapas diferem de acordo com as dimensões do mesmo. Este
fato pode causar distorções na relação direta entre a capacidade (volume) do
equipamento e seu preço.
Um outro ponto relevante é que as cotações de mercado se mostraram, em
sua maioria, superiores aos valores previsto pelo modelo. Isso poderia ser justificado
pelos volumes de compra dos projetos estudados: a maioria dos projetos envolvia
mais de um tanque, o que confere à empresa cliente poder de negociação junto ao
fornecedor. As cotações realizadas no mercado se referiam a equipamentos a serem
fornecidos individualmente.
Outro provável fator de contribuição para as diferenças entre a previsão do
modelo e os orçamentos é o Índice de Preço usado para correção dos dados, que
não reflete particularmente as flutuações dos custos de tanques.
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5.2.5 Comparação com os parâmetros de Seider, Seader e Lewin
O modelo de Seider, Seader e Lewin (2003) usado foi o de tanques de
armazenamento de teto cônico, válidos no range de 10.000 a 1.000.000 galões (38 a
3800 m³). Os parâmetros corrigidos para a mesma base do modelo (Julho de 2017)
via CEPCI (igual a 569,6) e considerando o dólar médio de Julho de 2017 = R$
3,206 são comparados com aqueles obtidos para aço carbono.
Apesar de baseado nos custos em aço carbono, os autores Seider, Seader e
Lewin (2003) sugerem a conversão dos custos para aço inox usando um fator
multiplicativo igual a 2,0. Com base nisso, o Gráfico 18 e Gráfico 19 comparam as
curvas dos dois modelos.

Gráfico 18 - Comparativo do modelo de
tanques AC e o de Seider, Seader e
Lewin

Gráfico 19 - Comparativo do modelo de
tanques AI e o de Seider, Seader e
Lewin

Fonte: elaborado pela autora
Percebe-se que o modelo obtido neste trabalho para tanques é muito destoante
do indicado por Seider, Seader e Lewin (2003). Um dos motivos da diferença é que
o modelo da literatura considera apenas o preço de compra Free on Board (f.o.b) do
equipamento, enquanto o modelo deste trabalho já computa seu custo instalado.
Mesmo com essa consideração a ordem de grandeza dos dois modelos não é
comparável: segundo a experiência da autora, o custo de materiais e pré-fabricação
de tanques pode variar entre 40 e 60% do total (incluindo montagem), mas os
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valores previstos pelo modelo da literatura equivalem a 20% do investimento
previsto pelo modelo deste trabalho para tanques de maior capacidade.
A fim de fazer uma comparação com uma referência nacional, o custo previsto
pelo modelo deste trabalho foi comparado com o indicado por Barros (2014) no
Quadro 18 para um tanque em AC de teto fixo cônico de 3.105 m³. Corrigindo o valor
sugerido pelo autor (R$ 1.942.980) para base atual (Julho/2017) usando o IPCA
médio de 2011 (igual a 3321,20) resulta em R$ 2.833.780,00, que comparado ao
previsto pelo modelo de R$ 2.368.354, corresponde a um desvio de 20%. Isto é, a
ordem de grandeza dos investimentos é equivalente para este ponto.
Conclui-se que os custos previstos por Seider, Seader e Lewin (2003) não
refletem os custos para o Brasil, apresentando diferenças crescentes de 90% a
250% no range de 100 a 3800 m³.

5.3

Análise de Sensibilidade

Apesar de a margem de erro contabilizar a incerteza da estimativa de
investimento, ou seja, a deficiência do método estimativo, ela não contabiliza o risco
de uma alteração na média da variável em questão. Essa alteração pode ser
causada por uma situação de mercado que tenha impactado o preço de um
determinado insumo (exemplo: aço).
Devido à ordem de grandeza da margem de erro em FEL 1 (40%) a Análise de
Sensibilidade não foi aplicada a este estudo. Porém na composição de
investimentos de um projeto completo, é importante analisar a interferência de
algumas variáveis-chave, principalmente de equipamentos maiores, como caldeiras,
colunas de destilação ou reatores.
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6

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
6.1

Tubulação

Os resultados da linearização indicam que o modelo da Equação (4) representa
adequadamente a relação entre custo e diâmetro da tubulação. O R² da regressão
de tubos aço carbono (R² ajustado = 84%) mostra que os dados se ajustam melhor a
uma reta do que os tubos de aço inox (R² ajustado = 71%), sugerindo menor adesão
dos tubos em AI ao modelo.
Como resultado da reavaliação dos parâmetros do modelo por regressão linear
foram gerados dois conjuntos de parâmetros do modelo: um para tubos de aço
carbono e um para tubos em aço inox. Para compor os demais custos de tubulação,
foram sugeridos coeficientes que contabilizem os custos de acessórios, conexões e
válvulas sobre tubos. O custo de montagem foi computado na forma de uma relação
linear entre o diâmetro da tubulação e seu custo linear total.
O modelo final proposto segue a forma da Equação (27), corrigido pelo Índice
de Preços IPCA. Os parâmetros regredidos encontram-se nos Quadro 21, Quadro
22, Quadro 26 e Quadro 27, refletindo o custo de tubos em R$/metro e baseando-se
no período de referência equivalente a Julho de 2017.
Conforme objetivo proposto, a margem de erro do modelo em estimar custo de
tubulação no Brasil atendeu a margem de erro requerida em FEL 1 (≤ 40%) para o
objeto de estudo avaliado, sendo de 35,9% para o modelo de AC e 40,8% para o
modelo de AI. A margem de erro do modelo foi medida pela composição de diversas
fontes de incerteza, cuja caracterização está indicada no Quadro 28.
A comparação do custo total da disciplina de tubulação com os resultados
convertidos do modelo de Towler e Sinnott (2008) apresentou alta aderência para
tubos de 2 a 8’’ (discrepância entre 1 e 23%), porém diferenças maiores foram
observadas na inflexão entre 8 e 10’’ (23 – 36%). É esperado uma diferença de
custos entre os dois países devido às particularidades de custos de material e
montagem no Brasil e nos Estados Unidos.
Como sugestões de futuros trabalhos focados em custos de tubulação:


Refinar os custos de montagem, se possível usando cotações de mercado
que levem em consideração o custo por comprimento, ao invés do custo por
peso de tubulação;
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Propor custos de montagem diferenciados por região do país, que reflitam as
particularidades de remuneração de cada local;



Comparar outros Índices de Preço para correção do custo de montagem;



Incorporar custos de isolamento térmico da tubulação, quando aplicável;



Extrapolar os limites da equação com tubos de diâmetro e schedule fora dos
limites do modelo;



Estudar a inclusão de novos parâmetros que melhorem a aderência dos
dados de tubos de aço inox ao modelo.

6.2

Tanques

Foram obtidos parâmetros para o modelo de estimativa de custos de material +
montagem de tanques por meio de regressão linear simples. Apesar de considerar a
montagem do equipamento, o modelo não considera os custos de construção de
base civil, diques ou acessórios do tanque. O usuário deve considerar que estes
custos podem ser significativos a depender da estrutura disponível para instalação
do equipamento.
O modelo relaciona a capacidade do tanque (em m³) com seu custo (em R$) na
forma da Equação (29), tendo como período de referência Julho de 2017. Os custos
históricos foram corrigidos pelo IPCA, índice que apresentou boa sincronia com o
índice Produtos de Metal, da FGV.
No Quadro 31 constam os parâmetros sugeridos para tanques atmosféricos
cilíndricos verticais de teto fixo, em aço carbono e aço inox. O R² ajustado dos dois
modelos (> 90%) sugerem boa adequação dos pontos à reta de regressão. O teste
de hipóteses realizado demonstra que os parâmetros foram estimados com
qualidade para ambos os modelos.
Os resultados indicam que o modelo é adequado para estimar os custos de
tanques na fase FEL 1 (margem de erro U ≤ 40%), apresentando maior margem de
erro para o tanque de 100 m³.
Em sua maioria, os custos estimados pelo modelo são menores que as
cotações de mercado. A explicação proposta nesse trabalho é que entre os 12
projetos de tanques em AI, 6 deles envolvem mais de 3 tanques na mesma compra;
dos 4 projetos de tanques em AC, 1 envolve mais de 10 tanques. Isto é, os preços
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pagos estavam propensos a negociação, levando-os a valores inferiores aos
orçamentos realizados para tanques individuais.
O modelo proposto neste trabalho foi comparado com o de Seider, Seader e
Lewin (2003), e os resultados mostraram desvios muito altos (> 90%). Baseando-se
nas cotações realizadas no mercado, conclui-se que o modelo obtido é mais
adequado do que o da literatura para custos no Brasil.
Como sugestões de futuros trabalhos focados em custos de tubulação:


Levantar os demais custos de instalação de tanques, principalmente o de
construção civil, não contemplado neste trabalho;



Complementar o custo de tanques com o valor de periféricos e acessórios
(bombas, instrumentação, isolamento térmico, etc).

6.3

Considerações gerais

Conforme discutido ao longo do trabalho, um fator importante na estimativa de
custos no Brasil é a região onde o projeto está sendo realizado: devido à
heterogeneidade do país, o impacto das diferenças de remuneração pode ser
significativo no custo de montagem.
Outro ponto de atenção é o poder de compra da empresa compradora e,
principalmente, o tamanho do projeto: pedidos isolados de material tendem a refletir
custos mais elevados do que projetos onde grandes volumes de compra estão
envolvidos, devido ao poder de negociação nestes casos.
Outra generalização feita neste trabalho refere-se à unificação de materiais de
nobrezas diferentes (AI 304/304 L/316/316 L) dentro de uma mesma categoria “aço
inox”. Isso foi feito com objetivo de ganhar simplicidade e representatividade do
modelo, porém sabe-se que há pequenas diferenças no custo de cada um destes
aços.
Por último, um fator vital para o sucesso de um modelo paramétrico é dispor de
Índices de Preços adequados e disponíveis para ajustar os resultados ao longo do
tempo, caso contrário o mesmo torna-se obsoleto muito rapidamente. Mesmo que
corrigidos

por

Índices

adequados,

os

modelos

devem

ser

reavaliados

eventualmente, uma vez que mudanças tecnológicas, novos métodos de fabricação
ou leis trabalhistas do setor podem afetar demasiadamente a precisão dos
resultados.

75

De um modo geral, o objetivo deste trabalho foi atingido: obter modelos simples
e de rápida aplicação para estimativa de custos de tanques e tubulações adquiridos
no Brasil, que usassem apenas fatores de capacidade familiares ao engenheiro de
processo, com precisão coerente com a fase FEL 1 de projeto.
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ANEXO I
Tabela 1 - Parâmetros usados nas equações reunidas por Couper et al

Equipamento

Dados necessários

Compressores

Tipo: centrífugo, alternativo ou de parafuso
Potência, em HP
Tipo: Pressão ou vácuo

Turbinas

Potência, em HP
Tipo: radial, com pás inclinadas para trás, hélice,

Ventiladores

fluxo direcionado
Capacidade, em pé³/min
Material: aço carbono, fibra de vidro, aço inox, liga
de níquel
Pressão de operação, kPa
Tipo:

Transportador

correia

inclinada,

correia

plana,

rosca

transportadora, elevador de canecas, pneumático
Capacidade, em lb/h
Material: madeira ou concreto

Torre de refrigeração

Variação de temperatura, em °C
Capacidade, em gal/min

Colunas

de Tipo de prato: vávula, malha, campânula, pratos

destilação/absorção tipo prato

perfurados
Diâmetro e número de pratos
Peso da carcaça
Altura da coluna
Material de construção
Espessura do casco

Colunas
destilação/absorção
recheio
Fornos

de Tipo de recheio: Raschig, Pall ou Intalox Diâmetro
tipo e material do recheio
Volume do leito
Tipo: cilíndrico (cilindro, dowtherm) ou caixa
(aquecimento, pirólise, reforma)
Pressão de design, em psi
Material dos tubos
Carga térmica, em M Btu/h
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Trocadores de calor casco e Área de troca, em pé²
Tipo: cabeçote fixo, kettle, tipo U

tubo

Range de pressão, em psig
Material de construção

Trocadores de calor duplo tubo Área de troca, em pé²
Pressão, em bar
Material de construção

Air cooler

Área de troca, em pé²

Bombas centrífugas

Capacidade, em gpm
Altura manométrica, em pés
Material de construção
Número de estágios
Range de rotação, em rpm

Bombas

de

engrenagem, Capacidade, em gpm

verticais fluxo misto ou axiais
Bombas alternativas

Capacidade, em gpm
Material de construção

Vasos

Tipo: verticais ou horizontais
Material de construção
Peso, em lb
Diâmetro e altura, em pés

Filtros

Tipo: rotativo a vácuo (raspador ou belt), disco
rotativo, horizontal de correia, folhas, prensa,
peneira vibratória
Área de filtração, em pé²

Fonte: Couper et al., 2005
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Tabela 2 - Parâmetros de Towler e Sinnott para estimativa de custo de
equipamentos
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Fonte: Towler e Sinnott, 2008
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Tabela 3 - Fatores Wroth

Fonte: Green e Perry (2008)
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Tabela 4 - Fatores de instalação de Guthrie

Fonte: Perry (2008)
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Tabela 5 - Relação entre diâmetro nominal, espessura e schedule
DIÂMETRO
NOMINAL
(POLEGADAS)
½

3/4

1

1½

2

3

4

6

8

10

12

SCHEDULE
NO (*)
10S
40 e 40S
80 e 80S
10S
40 e 40S
80 e 80S
10S
40 e 40S
80 e 80S
160
5S
10S
40 e 40S
80 e 80S
160
5S
10S
40 e 40S
80 e 80S
160
5S
10S
40 e 40S
80 e 80S
160
5S
10S
40 e 40S
80 e 80S
120
160
5S
10S
40 e 40S
80 e 80S
120
160
5S
10S
20
30
40 e 40S
60
80XS, 80S
100
120
140
5S
10S
20
30
40 e 40S
80S, 60XS
80
100
5S
10S
20

DIÂMETRO
EXTERNO (MM)
21,34
21,34
21,34
26,67
26,67
26,67
33,40
33,40
33,40
33,40
48,26
48,26
48,26
48,26
48,26
60,33
60,33
60,33
60,33
60,33
88,90
88,90
88,90
88,90
88,90
114,30
114,30
114,30
114,30
111,30
111,30
168,27
168,27
168,27
168,27
168,27
168,27
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
219,08
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
273,05
323,85
323,85
323,85

ESPESSURA DA
PAREDE (MM)
2,11
2,77
3,73
2,11
2,87
3,91
2,77
3,38
4,55
6,35
1,65
2,77
3,68
5,08
6,35
1,65
2,77
3,91
5,54
8,74
2,11
3,05
5,49
7,62
11,13
2,11
3,05
6,02
8,56
11,13
13,49
2,77
3,40
7,11
10,97
14,27
18,26
2,77
3,76
6,35
7,04
8,18
10,31
12,70
15,09
18,26
20,62
3,40
4,19
6,35
7,80
9,27
12,7
15,1
18,3
3,96
4,57
6,35
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14

16

18

20

30
ST, 40S
40
XS, 80S
60
80
100
5S
10S
10
20
30, ST
40
XS
60
80
100
120
140
160
5S
10S
10
20
30, ST
40, XS
60
80
5S
10S
10
20
ST
30
XS
40
5S
10S
10
20, ST
30, XS

323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
323,85
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
355,60
406,40
406,40
406,40
406,40
406,40
406,40
406,40
406,40
457,20
457,20
457,20
457,20
457,20
457,20
457,20
457,20
645,16
645,16
645,16
645,16
645,16

Fonte: adaptado pela autora com dados de TELLES (2001)

8,38
9,53
10,3
12,7
14,3
17,5
21,4
3,96
4,78
6,35
7,92
9,53
11,1
12,7
15,1
19,1
23,8
27,8
31,8
35,7
4,19
4,78
6,35
7,92
9,53
12,7
16,7
21,4
4,19
4,78
6,35
7,92
9,53
11,1
12,7
14,3
4,78
5,54
6,35
9,53
12,7
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Tabela 6 - Pressões máximas admissíveis (bar) para aço carbono

Material

Aço
carbono

Forma de

Especificação

-30 a

apresentação

ASTM

93°C

Chapas

A-285-C

Tubos sem

A-179

260°C

300°C

400°C

1080

1080

1060

889

923

923

918

733

costura

Fonte: Elaborado pela autora com dados de Telles (1996)

Tabela 7 - Classificação de fluidos

Líquidos

Ponto de flugor, PF

Ponto de ebulição, PE

Inflamáveis
PF < 37,8°C e Pressão de

Classe I

vapor < 275,7 kPa

Classe IA

PF < 22,8°C

PE < 37,8°C

Classe IB

PF < 22,8°C

PE ≥ 37,8°C

Classe IC

22,8°C ≤ PF < 37,8°C

-

Combustíveis
Classe II

37,8°C ≤ PF < 60°C

-

Classe IIIA

60°C ≤ PF < 93°C

-

Classe IIIB

PF ≥ 93°C

-

Fonte: ABNT (2015)

AÇO
CARBON
O

Tabela 8 - Percentual de custo de válvulas e demais acessórios sobre o custo de
tubos
Projeto

Comprimento total de
tubulação adquirida (m)

1

Não disp.

Fator ɣ para custo de
válvulas, acessórios e
conexões
2,5

2

4072

2,3

3

11406

2,3

AÇO INOX

89

4

11223

2,9

5

12342

3,8

6

186

2,0

7

1593

2,1

8

300

2,4

9

543

3,0

10

837

1,7

11

1196

1,9

1

840

3,2

2

79.047

4,4

3

115.158

1,3

4

7.848

2,3

5

15.272

1,8

6

2.515

2,1

7

270

2,6

8

240

2,0

9

10.210

1,8

Fonte: elaborado pela autora

Tabela 9 – Peso por metro de tubulação
D (in)

1
2
3
4
6
8
10
12

Peso por metro
(kg/m)

SCH
40
80
40
80
40
80
40
80
40
80
40
80
40
80
40

AC
2,5
3,23
5,43
7,47
11,3
15,3
16,1
22,3
28,2
42,5
42,5
64,6
60,2
95,8
79,7

AI
2,55
3,3
5,54
7,63
11,51
15,57
16,38
22,75
28,8
43,37
43,36
65,87
61,46
83,1
75,28

Peso médio (kg/m)

Erro Padrão Y

AC
2,865

AI
2,925

AC
15%

AI
15%

6,45

6,585

19%

19%

13,3

13,54

18%

18%

19,2

19,565

19%

19%

35,35

36,085

25%

25%

53,55

54,615

26%

26%

78

72,28

30%

18%

105,85 87,29745

33%

16%

90

80

132,0

99,31

Média

23%

19%

Fonte: elaborado pela autora com dados de Telles (2001)

Tabela 10 - Custo médio de material + montagem de isolamento térmico lã de rocha
1’’ por metro de tubulação

Fonte: elaborado pela autora

D
tubulação
(in)

Média custo total
(R$/m)

0,5

117,51

0,75

121,75

1

130,11

1,5

148,62

2

171,82

3

202,35

4

250,78

