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RESUMO 

 

 

 

 

O propósito deste trabalho é o estudo do fornecimento dos produtos da destilação 

criogênica do ar – argônio, oxigênio e nitrogênio – mostrando as etapas do processo de 

fornecimento, desde a planta de separação criogênica do ar até o consumidor final do produto, 

tanto no estado líquido quanto no estado gasoso. Para isto foi realizado um estudo de 

fornecimento de oxigênio líquido para enriquecimento do ar de combustão num forno de uma 

fundição localizada na serra gaúcha na qual foi instalado um tanque criogênico. Devido à 

grande importância dos tanques criogênicos no segmento de mercado de gases, o 

funcionamento e as principais características do tanque instalado foram estudados. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O mercado de gases no Brasil é um setor que está diretamente ligado ao crescimento da 

economia do país, pois está presente na maioria das indústrias devido à grande aplicabilidade 

e importância dos seus produtos. Não apenas no setor industrial, mas também está presente 

em outras áreas, como na saúde (hospitais e clínicas), ensino (universidades, pesquisas e 

laboratórios) entre outras. Dentre os vários gases usados, destacam-se três devido ao grande 

consumo e aplicabilidade – argônio, nitrogênio e oxigênio. (White Martins, 2010).  Existem 

diferentes métodos para produção destes três gases, porém o processo mais utilizado é a 

destilação criogênica do ar. No capítulo 2, é apresentado um esquema geral de produção 

destes gases por destilação criogênica, além das principais características destes gases. 

As formas de fornecimento dos gases oriundos da destilação criogênica do ar são 

mostradas no capítulo 3. Considerando a quantidade e a finalidade do produto oriundo da 

destilação, o mesmo pode ser fornecido no estado líquido ou no estado gasoso, sendo 

apresentadas as formas de armazenamento destes produtos.  

Neste contexto, foi estudado um caso de fornecimento de oxigênio para uma indústria de 

fundição. Trata-se de uma empresa que estava com problemas para atender sua demanda e, 

para acelerar a produção sem grandes alterações na sua estrutura, substituiu os dois 

queimadores existentes no forno por outros que podem utilizar oxigênio para enriquecer o ar 

da combustão. Assim, as condições do fornecimento do oxigênio para a fundição estudada e 

as características da instalação, especialmente o tanque criogênico, são apresentadas no 

capítulo 4.  
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2.  DESTILAÇÃO CRIOGÊNICA DO AR E SEUS PRODUTOS  
 

A criogenia (crio gen – do grego, geração de frio) pode ser entendida, em linhas gerais, 

como a produção e utilização de frio muito intenso, alcançado por alguns gases no estado 

líquido (Trindade, 2003). Entretanto, NIST (National Institute of Standards and Technology) 

definiu como criogenia as temperaturas inferiores a 123K (-150,15ºC).  

A matéria prima da destilação criogênica do ar é o ar atmosférico, composto basicamente 

de nitrogênio e oxigênio. Conforme a Tabela 1, além destes dois gases, o ar seco possui 

apenas o argônio em quantidade significativa (quase 1%) sendo o resto basicamente dióxido 

de carbono e traços de outros gases (QMCUFSC, 2010). 

Tabela 1: Composição do ar seco no nível do mar. 

Componente Volume  (%) 

Nitrogênio (N2) 78,08 

Oxigênio (O2) 20,94 

Argônio (Ar) 

Dióxido de Carbono (CO2) 

0,93 

0,03 

Outros  0,02 

Fonte: QMCUFSC, 2010. 
 

Segundo Vila (2001), “todos os processos criogênicos estão baseados na compressão do ar 

e seu posterior esfriamento a temperaturas muito baixas, para conseguir sua liquefação 

parcial. Isto permite sua destilação criogênica (baseada no fenômeno de que cada um dos 

componentes puros do ar se liquefazem a temperaturas diferentes) para separar os produtos 

desejados numa coluna de múltiplos estágios. Posto que a temperatura do processo é muito 

baixa, é necessário que os equipamentos como coluna de destilação, trocadores de calor e 

outros estejam  isolados frente a transferência de calor deste com o meio ambiente”.  A Tabela 

2 mostra os pontos de ebulição dos três principais gases do ar seco. Segundo Lino (2010), “a 

diferença dos pontos de ebulição tem uma influência vital na separação dos líquidos pelo 

método de destilação criogênica”.  

Tabela 2: Ponto de ebulição dos gases do ar. 

Componente do ar Ponto de Ebulição* 

Oxigênio -183ºC 

Argônio -186ºC 

Nitrogênio -196ºC 

* Pressão atmosférica  

Fonte: Lino, 2010. 
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Segundo Vila (2001), “as plantas de separação criogênica do ar constituem um tipo 

especial de plantas químicas, baseadas no processo de liquefação e destilação do ar. A 

destilação criogênica se utiliza principalmente para a obtenção de nitrogênio, oxigênio e 

argônio em quantidades elevadas ou quando se requer uma alta pureza do oxigênio (>95%)”. 

Na coluna de destilação criogênica do ar – após as etapas de liquefação, filtração e purificação 

do ar –, o elemento que possui o ponto de ebulição mais alto (O2), tem mais facilidade de 

continuar no estado líquido do que o elemento com o ponto de ebulição mais baixo (N2), no 

qual tende a comportar-se mais como gás, pois tem a temperatura adequada.  

Assim, por ter o menor ponto de ebulição, o N2 só se obtém nas partes superiores das 

colunas de destilação criogênica do ar, onde se condensa por ação de pressão e temperatura. A 

Figura 1 tem um esquema do prato da coluna de destilação criogênica do ar. Nota-se que à 

medida que o gás vai subindo vai ficando mais rico com N2 (menor ponto de ebulição), 

enquanto que o líquido que vai descendo fica mais rico em O2 (maior ponto de ebulição). 

 
Figura 1: Esquema da bandeja da coluna de destilação criogênica do ar. 

 

A separação criogênica envolve as seguintes etapas: compressão do ar, remoção de gás 

carbônico e água com peneiras moleculares, resfriamento seguido de liquefação do ar e 

destilação para a separação de oxigênio, nitrogênio e argônio (Castle, 2002).  A Figura 2 

mostra o diagrama simplificado de uma típica planta de destilação criogênica do ar (Zhu et al; 

2010). O típico modelo da Figura 2 possui três colunas de destilação: coluna de destilação de 

baixa pressão (LPC), coluna de destilação de alta pressão (HPC) e coluna de argônio cru 

(CAC), todas dentro de uma grande caixa, chamada de “Cold Box” (Caixa Fria). Por se tratar 

de temperaturas muito negativas, além da “Cold Box”, as colunas de destilação possuem 

paredes duplas sendo que entre elas há o material isolante, chamado de perlita, sob vácuo. 
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Segundo Zhu et al (2010), “este é um sistema altamente integrado que pode ser muito difícil 

projetar e operar”.  

 
Figura 2: Típico diagrama de fluxo para planta de separação criogênica do ar. 

 

Inicialmente, o fluxo de alimentação do ar é primeiro filtrado (tirar poeiras, areia e demais 

materiais suspensos no ar), comprimido e pré-purificado para remover as impurezas 

primárias, como água, dióxido de carbono e hidrocarbonetos (geralmente através de peneira 

molecular). O ar, limpo e seco, vai para a “Cold Box”, local onde ficam as colunas de 

destilação e os trocadores de calor. Após ser resfriado por um permutador de calor, uma 

parcela do fluxo de alimentação de ar (U2) é introduzida na coluna de destilação a baixa 

pressão (LPC) enquanto que a alimentação restante (U1) entra no fundo da coluna de 

destilação de alta pressão (HPC).  

Uma corrente de vapor lateral (U5) é retirada da LPC e é alimentado no CAC para 

destilação. O líquido do fundo do CAC é devolvido ao LPC no local de retirada do fluxo de 

vapor. No fundo do HPC sai um líquido rico em oxigênio que passa através de um trocador de 

calor e é dividido em duas correntes, onde uma parte deste fluxo de líquido entrará no LPC 
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para mais destilação, e o restante do líquido é usado como fonte fria para a condensação de 

produto argônio no topo da CAC antes de entrar na LPC como o fluxo de alimentação. A 

vazão de refluxo da LPC – nitrogênio líquido - é retirada da parte superior do HPC e passa 

através do mesmo trocador de calor que o líquido rico em oxigênio descrito anteriormente. 

Entre as duas colunas de destilação (LPC e HPC) há um trocador de calor denominado 

condensador-refervedor que tem uma importante função no processo: o oxigênio da LPC é 

vaporizado, enquanto o nitrogênio vapor proveniente HPC é condensado. O nitrogênio líquido 

é assim usado como refluxo na coluna superior, o que é necessário para que ocorra a 

destilação. 

O produto oxigênio vapor é retirado do condensador-refervedor e o produto oxigênio 

líquido é retirado do fundo do LPC. O produto nitrogênio líquido é retirado da parte superior 

do HPC (após passar pelo condensador-refervedor), enquanto o produto nitrogênio gasoso é 

retirado do topo da LPC. O produto argônio bruto é retirado do topo da CAC e, caso 

necessário maior pureza, pode ir para uma unidade de purificação que combinando oxigênio 

com hidrogênio forma água facilmente eliminável. 

A Tabela 3 apresenta a pureza obtida por uma típica planta de destilação criogênica do 

ar. A seguir são apresentadas as principais características dos produtos da destilação 

criogênica do ar. 

 

Tabela 3: Pureza dos produtos da destilação criogênica do ar. 

Produto  Pureza % (vol/vol) 

Oxigênio líquido 99,5 

Nitrogênio líquido 99,998 

Argônio líquido 99,998 

Fonte: White Martins. 

 

2.1. Oxigênio  

O oxigênio, na temperatura ambiente e pressão atmosférica, é um gás de forma molecular 

“O2”, incolor, insípido, inodoro, comburente e pouco solúvel em água. Quando no estado 

líquido ou sólido, apresenta coloração azulada. O oxigênio é extremamente oxidante e pode 

ser comprimido em altas pressões. Reage praticamente com a totalidade dos metais, exceto 
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com os metais nobres como ouro, platina e outros, provocando a corrosão (DCB, 2010). A 

Tabela 4 apresenta as principais características físico-químicas do oxigênio. 

 

Tabela 4: Propriedades físico-químicas do oxigênio. 

Propriedade Valor Unidade 

Peso molecular 31,999 g/gmol 

Massa específica (21ºC/1 atm) 1,326 kg/m
3
 

Densidade Relativa, ar atmosférico=1 (21ºC/1 atm) 1,105 - 

Volume específico (21 ºC/1 atm) 0,754 m
3
/kg 

Densidade do liquido no ponto de ebulição e 1 atm 1141 kg/m³ 

Ponto de ebulição (1 atm) -182,9 ºC 

Ponto de fusão (1 atm) -218,4 ºC 

Temperatura crítica -118,6 ºC 

Pressão crítica 5043 kPa abs 

Densidade crítica 436,1 kg/m3 

Relação gás (21ºC/1 atm)/líquido (P.E e 1 atm) 860,5 vol/vol 

Solubilidade em água, a 0 ºC 0,0489 vol/vol 

Calor latente de vaporização (ponto de ebulição) 213 kJ/kg 

Calor latente de fusão no ponto de fusão 13,9 kJ/kg 

Calor específico do gás a 21 ºC e 1 atm cp = 0,9192 

cv = 0,6577 

kJ/(kg) (ºC) 

Fonte: Linde, 2010. 

 

O oxigênio, por sua característica de oxidante, acelera fortemente a combustão podendo 

reagir violentamente com substâncias combustíveis. Quando líquido, seu contato pode causar 

queimaduras por congelamento e pode explodir se for derramado sobre determinadas 

substâncias, como óleos, graxas e combustíveis. O O2 não possui efeitos toxicológicos, não 

polui e é dispersivo no ar atmosférico (Air Liquide, 2010). Na Tabela 5 são apresentadas as 

principais informações de identificação e classificação do produto oxigênio, de acordo com a 

ABNT (Linde, 2010). 

Tabela 5: Informações de identificação do oxigênio. 

  Estado Gasoso Estado Líquido 

Nº CAS 07782-44-7 07782-44-7 

Nome apropriado Oxigênio Comprimido Oxigênio Líquido Refrigerado 

Número ONU 1072  1073  

Classe de risco 2.2 (Gases comprimidos não                                   

tóxicos e não inflamáveis) 

2.2 (Gases comprimidos não 

tóxicos e não inflamáveis) 

Número de risco 25 225 

Risco Subsidiário 5.1 (Substância oxidante) 5.1 (Substância oxidante) 

Fonte: Linde, 2010. 
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2.2. Nitrogênio 

Na temperatura ambiente e pressão atmosférica, o nitrogênio é encontrado no estado 

gasoso, obrigatoriamente em sua forma molecular biatômica (N2), também chamado azoto.  É 

incolor, inodoro e insípido, não participando da combustão e nem da respiração (DCB, 2010). 

A Tabela 6 apresenta as principais características físico-químicas do nitrogênio (Linde, 2010). 

Tabela 6: Propriedades físico-químicas do nitrogênio. 

Propriedade Valor Unidade 

Peso molecular 28,014 g/gmol 

Massa específica (21 ºC/1 atm) 1,160 kg/m
3 

Densidade Relativa, ar atmosférico=1 (21ºC/1 atm) 0,967 - 

Volume específico (21 ºC/1 atm) 0,862 m
3
/kg 

Densidade do liquido no ponto de ebulição e 1 atm 808,5 kg/m³ 

Ponto de ebulição (1 atm) -195,8 ºC 

Ponto de fusão (1 atm) -209,9 ºC 

Temperatura crítica -146,9 ºC 

Pressão crítica 3399 kPa abs 

Densidade crítica 314,9 kg/m
3 

Relação gás (21 ºC/1 atm)/líquido (P.E. e 1atm) 696,9 vol/vol 

Solubilidade em água, a 0 ºC 0,023 vol/vol 

Calor latente de vaporização (ponto de ebulição) 199,1 kJ/kg 

Calor latente de fusão no ponto de fusão 25,1 kJ/kg 

Calor específico do gás (21 ºC/1 atm) cp = 1,04 

cv = 0,741 

kJ/(kg) (ºC) 

Fonte: Linde, 2010. 

 

O nitrogênio não é inflamável nem tóxico, funcionando como um agente extintor. Não 

polui e é dispersivo no ar atmosférico (Air Liquide, 2010). A Tabela 7 apresenta as principais 

informações de identificação e classificação do produto nitrogênio, de acordo com a ABNT 

(Linde, 2010). 

Tabela 7: Informações de identificação do nitrogênio. 

  Estado Gasoso Estado Líquido 

Nº CAS 07727-37-9 07727-37-9 

Nome apropriado  Nitrogênio Comprimido Nitrogênio Líquido Refrigerado 

Número ONU 1066 1977  

Classe de risco 2.2 (Gases comprimidos não                                   

tóxicos e não inflamáveis) 

2.2 (Gases comprimidos não 

tóxicos e não inflamáveis) 

Número de risco 20 22 

Fonte: Linde, 2010. 
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2.3. Argônio 

O argônio é um gás não inflamável, incolor, inodoro, insípido, não tóxico e inerte (na 

temperatura ambiente e pressão atmosférica). É o membro mais abundante da família dos 

gases raros (hélio, neônio, argônio, kriptônio, xenônio e radônio). Todos esses gases são 

monoatômicos e se caracterizam pela baixa reatividade química (Air Liquide, 2010). Na 

Tabela 8 são apresentadas as principais propriedades físico-químicas deste produto, enquanto 

que na Tabela 9 são apresentadas as principais informações de identificação e classificação do 

produto argônio, de acordo com a ABNT (Linde, 2010). 

 

 

Tabela 8: Propriedades físico-químicas do argônio. 

Propriedade Valor Unidade 

Peso molecular 39,948 g/gmol 

Massa específica (21 ºC/1 atm) 1,650 kg/m
3 

Densidade relativa, ar atmosférico=1 (21ºC/1 atm) 1,38 - 

Volume específico (21 ºC/1 atm) 0,606 m
3
/kg 

Densidade do liquido no ponto de ebulição e 1 atm 1394 kg/m³ 

Ponto de ebulição (1 atm) -185,9 ºC 

Ponto de fusão (1 atm) -189,2 ºC 

Temperatura crítica -122,3 ºC 

Pressão crítica 4906 kPa abs 

Densidade crítica 535,6 kg/m
3 

Relação gás (21 ºC/1 atm)/líquido (P.E. e 1atm) 844,9 vol/vol 

Solubilidade em água, vol/vol a 0ºC 0,056 vol/vol 

Calor latente de vaporização (ponto de ebulição) 162,3 kJ/kg 

Calor latente de fusão no ponto triplo 29,6 kJ/kg 

Calor específico do gás (21 ºC/1 atm) cp = 0,523 

cv = 0,314 

kJ/(kg) (ºC) 

Fonte: Linde, 2010. 
 

 

 

 

Tabela 9: Informações de identificação do argônio. 

  Estado Gasoso Estado Líquido 

Nº CAS 07440-37-1 07440-37-1 

Nome apropriado  Argônio Comprimido Argônio Líquido Refrigerado 

Número ONU 1006 1951  

Classe de risco 2.2 (Gases comprimidos não                                   

tóxicos e não inflamáveis) 

2.2 (Gases comprimidos não 

tóxicos e não inflamáveis) 

Número de risco 20 22 

Fonte: Linde, 2010. 

 

  



 

   9 

3. FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

No sistema criogênico de produção dos gases do ar, existe uma planta de separação 

criogênica que geralmente não está localizada próxima do consumidor. Nestas plantas, 

conforme o capítulo 3, o ar atmosférico é filtrado, comprimido, resfriado e, após liquefeito,  é 

destilado até separar os gases  nitrogênio, oxigênio e argônio.  Neste processo de produção, os 

três produtos são armazenados no estado líquido em grandes tanques criogênicos de 

estocagem, localizados junto à planta criogênica.  

Estes tanques de estocagem são grandes recipientes de baixa pressão que recebem da 

planta constantemente o produto no estado líquido (dependendo do produto, a temperatura 

pode variar de -183ºC até -196ºC, aproximadamente). Seus tamanhos podem variar de acordo 

com a capacidade de produção da planta e com o produto, sendo basicamente constituídos de 

um grande tanque interno dentro de outro tanque externo, sendo entre eles um preenchimento 

de isolante térmico (conhecido como Perlita) mantido a pressão máxima de 36 mmca.  

O tipo de fornecimento é escolhido em função de vários fatores, principalmente pelo 

volume de gás adquirido e a distância do centro distribuidor. Assim, existem basicamente três 

categorias de fornecimento destes produtos criogênicos a partir do tanque de estocagem da 

planta criogênica até o consumidor final, conforme descritos a seguir:  

• Líquido: O produto é transportado em caminhões-tanque especiais na forma líquida, do 

tanque de estocagem até o tanque criogênico estacionário instalado no próprio cliente. Neste 

caso, o produto líquido é vaporizado através de um trocador de calor junto ao tanque, quando 

necessário. É um tipo de fornecimento para cliente com médio a grande consumo. 

• Packaged: O produto é transportado em caminhões-tanque especiais na forma líquida, 

do tanque de estocagem até tanques criogênicos de uma unidade de enchimento de 

determinada região. Nesta unidade, o produto é transvazado para pequenos recipientes 

criogênicos móveis (estado líquido) ou é vaporizado e comprimido em cilindros de alta 

pressão. Após o produto estar armazenado no recipiente adequado, é entregue no cliente. 

Trata-se de uma categoria de fornecimento de clientes de pequeno a médio consumo. 
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• Gasoduto: O fornecimento se dá através de tubulações, sendo válido para situações 

onde o cliente de grande porte está muito perto da unidade produtora, ou a planta é construída 

propositadamente no próprio local do cliente de grande consumo. 

Na Figura 3 há um esquema das formas de fornecimento dos produtos da destilação 

criogênica do ar, mostrando simplificadamente a rota dos produtos, a partir da planta 

criogênica do ar até o consumidor final. As três formas de fornecimento descritas 

anteriormente são mostradas esquematicamente. 

 
Figura 3: Esquema do fornecimento dos produtos da destilação criogênica do ar. 

 

3.1. Líquido 

Este tipo de fornecimento é adotado quando o cliente possui um grande ou médio 

consumo mensal do produto, pois o abastecimento por cilindro se torna muito caro e 

trabalhoso devido ao grande número de cilindros necessários. O produto na forma líquida 

expande-se em torno de 700 a 850 vezes de volume  quando transformado para a fase gasosa. 

Pode-se dizer que a escolha de fornecer produto na forma líquida ocorre nos casos em que o 

consumo não é tão elevado que justifique a instalação de uma fábrica dentro do cliente e nem 

tão pequeno que o cliente possa ser abastecido com gás armazenado em cilindros de alta 
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pressão. O transporte e armazenamento do produto líquido, na maioria dos casos, ocorre por 

razões econômicas, em função da maior quantidade de produto que contém num menor 

volume quando o mesmo está liquefeito e devido às técnicas onde se utilizam as baixas 

temperaturas como congelamento de alimentos, inseminação artificial entre outros. 

A distribuição de líquidos começa quando os veículos são abastecidos com os produtos a 

serem comercializados. Cada motorista recebe um formulário vindo do planejamento da 

logística com todos os clientes que devem ser visitados naquele dia e os volumes que devem 

ser entregues para cada um deles.  

A seguir são destacadas as características dos principais equipamentos necessários para o 

fornecimento da categoria líquido: caminhão-tanque, tanque criogênico estacionário e 

vaporizador. 

3.1.1 Caminhão com Tanque 

São caminhões que possuem tanques criogênicos para o transporte do produto (oxigênio, 

nitrogênio e argônio) na forma líquida. É composto por um tanque interno de aço inoxidável 

com um sistema especial de suportes e montado dentro de um tanque externo de aço carbono 

e isolado termicamente entre os tanques por meio de perlita criogênica sob alto vácuo. 

Os tanques são montados sobre um chassi integral de vigas de aço carbono e utilizam 

suspensões mecânicas de 2 ou 3 eixos conforme o modelo. Os equipamentos dispõem de uma 

serpentina de aumento de pressão em alumínio extrudado instalada sob a cabine traseira que 

mantém a pressão do tanque durante a descarga. A cabine traseira é construída em aço 

inoxidável e o descarregamento da unidade é feito por uma moto bomba criogênica. A Figura 

4 mostra um caminhão da fornecedora White Martins. 

 
Figura 4: Caminhão com tanque criogênico da empresa White Martins. 
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3.1.2 Tanque Criogênico Estacionário 

São equipamentos especialmente projetados para acondicionarem fluidos criogênicos, isto 

é, fluidos que se liquefazem em temperaturas entre –150ºC e –273 ºC, à pressão atmosférica. 

Basicamente um recipiente criogênico consiste num vaso de paredes duplas com um sistema 

de isolamento térmico entre elas. 

 Os recipientes criogênicos têm a capacidade de reduzir a um mínimo aceitável o processo 

de transferência de calor do ambiente para o líquido criogênico armazenado. Esta 

transferência de calor faz com que o líquido criogênico, face ao seu baixo ponto de ebulição, 

vaporize rapidamente, aumentando em conseqüência a pressão no interior do vaso. Este 

vapor, se não for liberado para atmosfera, o que acarreta desperdício, fará com que a pressão 

no tanque venha a provocar o seu rompimento. O sistema de isolamento é formado por uma 

câmara entre os tanques interno e externo, na qual se produz vácuo e é preenchido com 

perlita. O vácuo elimina a transmissão de calor por convecção e a perlita em pó, que é um 

minério vulcânico expandido, praticamente elimina a transmissão de calor por radiação. A 

fixação do tanque interno ao tanque externo é feita mediante suportes especiais, projetados de 

modo a impedir a transferência de calor por condução entre os mesmos. Esses suportes devem 

ser fabricados com material de baixa condutividade térmica e com pequena seção transversal, 

pelas razoes expostas. 

A capacidade útil do tanque pode ser entendida como a capacidade total disponível 

proveniente do projeto do tanque, menos o estoque de segurança e o lastro técnico. O lastro 

técnico significa o nível mínimo abaixo do qual não será possível manter a pressão de saída 

contratual, ou seja, poderá impactar o processo do cliente. O lastro técnico é calculado de 

acordo com o tipo de tanque e o tipo de instalação para fornecimento de gás. O estoque de 

segurança é o volume de líquido no tanque que deve ser suficiente para o uso até que o 

mesmo seja reabastecido com produto. Este volume de segurança pode variar de acordo com a 

velocidade de consumo e da localização da consumidora em relação à unidade de 

fornecimento mais próxima. O tanque deve ser dimensionado de maneira que apenas o 

volume útil seja usado, evitando sempre que possível o uso do estoque de segurança. Na 

Figura 5 temos uma foto de uma central de dois tanques criogênicos da empresa fornecedora 

White Martins. Trata-se de um tanque de oxigênio líquido e outro de nitrogênio líquido, 

ambos com vaporizadores (atrás dos tanques), cercamento e placas de sinalização. 
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Figura 5: Central de fornecimento com tanques criogênicos. 

 

 

3.1.3 Vaporizadores 

Os vaporizadores utilizam o calor proveniente do ar ambiente para vaporizar por meio de 

convecção e radiação natural, reduzindo o custo de energia para zero. São basicamente tubos 

de aço inox revestidos com perfil de alumínio aletados e são montados sob pressão para 

melhor transferência térmica não permitindo a entrada de água e nem afrouxamento dos tubos 

aletados. Possuem construção modular de fácil e rápida fabricação, sendo simples a instalação 

e baixa a manutenção. A Figura 6 é apresentada um conjunto de vaporizadores atmosféricos. 

 
Figura 6: Vaporizador atmosférico. 
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3.2. Packaged 

Os clientes que apresentam consumo mensal baixo ou consumo esporádico são 

abastecidos com o produto em volumes pequenos, armazenados em cilindros – avulsos ou em 

cestas – ou, em casos menos freqüentes, em recipientes criogênicos móveis. O produto (no 

estado líquido) é transportado por caminhões-tanque da planta de separação criogênica do ar 

até uma unidade de enchimento, geralmente localizada em locais estratégicos. Nesta unidade 

de enchimento existem tanques criogênicos estacionários na qual o produto é armazenado. O 

produto é vaporizado e comprimido em cilindros de alta pressão. Existem ainda casos poucos 

freqüentes em que o produto deve ser consumido na fase líquida, sendo usados recipientes 

criogênicos móveis.  

Após o enchimento do produto no recipiente (cilindros ou recipientes criogênicos 

móveis), é realizado o carregamento dos mesmos em caminhões de entrega. O transportador 

recebe a rota na qual deverá fazer e os clientes que serão atendidos, além de carregar alguns 

cilindros a mais para o caso de, durante o dia, surja um novo pedido. Os recipientes podem ser 

de livre troca, onde o cliente recebe um recipiente cheio e devolve outro vazio ao mesmo 

tempo, ou o recipiente é primeiro recolhido e em outro momento é devolvido carregado com o 

produto, sem haver a troca do mesmo. A seguir são apresentados os pontos importantes da 

categoria de fornecimento packaged.    

 

3.2.1 Caminhão de Entrega 

São caminhões de pequeno a grande porte, na qual possuem espaço destinado para 

armazenar de forma segura os recipientes a serem entregues. A carroceria onde os recipientes 

se encontram deve ser aberta, para não ter acúmulo de produto em caso de vazamento, e os 

recipientes são presos por cintas e correntes. Opcionalmente, alguns caminhões possuem um 

elevador na parte de trás para facilitar o descarregamento e, em caso de recipientes 

criogênicos móveis ou cestas de cilindros, deve haver um braço mecânico para fazer o 

içamento. A Figura 7 mostra um caminhão de entrega da empresa White Martins após ser 

carregada em uma unidade de enchimento. 
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Figura 7: Caminhão de transporte packaged. 

 

 

3.2.2 Recipientes de Armazenamento 

Os recipientes usados na categoria packaged caracterizam-se pelo pequeno volume de 

produto armazenado. Existem basicamente dois tipos de recipientes de armazenamento na 

categoria packaged: cilindros de alta pressão (produto na fase gasosa) e recipientes 

criogênicos móveis (produto na fase líquida), descritos a seguir: 

• Os cilindros são vasos de pressão com seção transversal circular que podem chegar à 

200 Kgf/cm
2 

de pressão de serviço (à temperatura de referência de 21 ºC) com volume interno 

de até 50 litros, variando conforme modelo do cilindro. Consistem em tubos de aço ou de liga 

de alumínio sem costura na qual suas extremidades são fechadas através de repuxamento 

giratório a quente, totalmente isento de solda (White Martins, 2010).  Numa das extremidades 

há uma válvula para permitir a saída do produto gasoso e acoplado nessa válvula há um 

regulador de pressão para o ajuste da pressão de saída e também há um medidor de pressão 

interna do recipiente. 

• Os recipientes criogênicos móveis são garrafas térmicas especiais que possuem um 

excelente isolamento para a preservação do produto na forma líquida. São usados somente 

quando há a necessidade de usar o produto na fase líquida e em volumes pequenos que não 

justifica a instalação de um tanque criogênico estacionário. Podem possuir válvulas para 

medição da pressão interna e válvulas de alívio de pressão, dependendo do modelo.  
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3.3. Gasoduto 

Quando o consumo do cliente é muito grande e justifica a instalação de uma planta de 

produção perto do consumidor (ou até mesmo no próprio pátio do consumidor), o 

fornecimento se dá via gasodutos. A maioria das grandes plantas de separação criogênica do 

ar localiza-se perto de grandes clientes e produzem gás para consumo direto via gasoduto e o 

restante do produto na forma líquida é distribuído para outros clientes através de caminhões-

tanque. Somente quando a planta é construída no próprio cliente é que há a exclusividade de 

fornecimento para consumo. 

Neste tipo de fornecimento necessita-se de uma integração constante entre os dois elos da 

cadeia (fornecedora e consumidora), pois eventuais paradas e manutenções na planta 

fornecedora deverão ser administrados de forma a não prejudicar o fornecimento habitual dos 

gases. Também, quando houver parada na empresa consumidora deve haver a comunicação 

com a fornecedora, para não ter excesso de produto. A Figura 8 apresenta um gasoduto de 

distribuição dos gases de uma planta de destilação criogênica do ar (Linde, 2010).  

 
Figura 8: Gasoduto de distribuição. 
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4. ESTUDO DE CASO 

Uma empresa de fundição localizada no interior de um município da serra gaúcha está 

com dificuldades para atender a demanda de produção. A solução proposta por sua equipe 

técnica foi alterar os queimadores do forno não contínuo, tal alteração comum neste segmento 

industrial. Os queimadores do forno são muito importantes no processo de fundição, assim, 

com a modificação proposta, esta etapa ganharia tempo e aceleraria o processo de fundição.   

A alteração proposta consiste em trocar os dois queimadores existentes por outros mais 

modernos, no qual podem trabalhar com o comburente sendo o próprio ar atmosférico 

(conforme já trabalhavam) ou sendo o ar enriquecido com oxigênio, dando flexibilidade e 

agilidade no processo. A Figura 9 mostra o desenho esquemático do tipo de queimador 

colocado no forno, onde uma corrente de oxigênio é adicionada na corrente de ar para a 

combustão.  

 
Figura 9: Desenho do queimador com ar enriquecido de oxigênio. 

 

Segundo Lacava et al (2005), “a grande maioria dos processos de combustão utiliza o ar 

como fonte de oxigênio. No entanto, a maior parte da energia térmica liberada é absorvida 

pelo nitrogênio, visto que o ar em base volumétrica é constituído de 78% de nitrogênio, 21% 

de oxigênio e 1% de traços de outros constituintes. Do ponto de vista térmico, o nitrogênio é 

inerte, ou seja, apenas absorve a energia liberada pelas reações de combustão, que poderia 

estar sendo utilizada em um processo industrial. Desta forma, enriquecer o oxidante nada 

mais é que aumentar a sua porcentagem de O2 acima de 21% encontrados no ar atmosférico”. 

Ainda, Silva (2009) fala que “no processo de combustão, o gás nitrogênio, que representa 

aproximadamente 78% do ar atmosférico, dificulta a combustão e leva à formação de gases 

responsáveis pelo aumento do efeito estufa e também da formação de chuva ácida. Desta 

forma, quanto maior a pureza do gás oxigênio utilizado na combustão, mais benefícios 

econômicos são obtidos”. 
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A elevação da percentagem de oxigênio no ar de combustão traz grandes vantagens. Além 

do aumento de produção (principal necessidade da empresa) existem outras vantagens, tais 

como o aumento da temperatura da chama permitindo o melhor controle da combustão, o 

aumento do rendimento térmico devido à combustão mais completa, a redução do volume dos 

gases da combustão e a redução do consumo de combustível. 

A alteração proposta é de baixo investimento inicial e não requer grandes alterações no 

processo, pois não necessita da construção de outro forno ou de alguma grande modificação 

na planta industrial, apenas a substituição dos queimadores existentes. Para tal alteração, há a 

necessidade de uma fonte de suprimento de oxigênio, na qual seja economicamente viável. A 

seguir, serão mostrados os critérios abordados para atender esta fundição gaúcha com o 

oxigênio para enriquecimento do ar de combustão. 

 

4.1. Condições de Fornecimento 

A distância da fundição estudada até a unidade de enchimento mais perto é de 46 km 

(fornecimento de oxigênio em cilindros de alta pressão) e da unidade de destilação criogênica 

do ar mais perto fica a 140 km (fornecimento de oxigênio na fase líquida). A Tabela 10 

apresenta os principais requisitos de fornecimento apresentados pela fundição em questão. 

Tabela 10: Características principais do fornecimento. 

Característica Valor 

Vazão máxima de O2 (m
3
/h)* 75 

Estimativa de consumo mensal (m
3
)* 9.000 

Pressão máxima de consumo (Kgf/cm
2
) 10 

Período máximo de utilização por dia (h) 8 

Dias de utilização por semana 5 

* (21ºC e 1 atm) 
 

 

4.2. Escolha do Tipo de Fornecimento 

A estimativa de consumo mensal é de 9.000 m
3
 por mês, ou seja, usando cilindros padrões 

de maior volume com capacidade de estocagem de 10 m
3
 de gás (à 21ºC e 1 atm), seria 

necessário um grande número de cilindros por mês, aproximadamente 900. Analisando a 
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situação de pico de produção, ou seja, a situação de máximo consumo, visto que o objetivo do 

uso de oxigênio é para acelerar a produção, o número de cilindros necessários é ainda maior. 

Conforme informação fornecida pela empresa de fundição, é calculado o consumo máximo de 

oxigênio por dia de trabalho: 

𝐶 = 𝑄𝑡 × 𝑃𝑈 

Onde 

C = Consumo máximo de O2 por dia, (m
3
); 

Qt = Vazão máxima de O2, (m
3
/h); 

PU = Período máximo de utilização por dia, (h). 

  

Com os dados fornecidos, é visto que no momento de máxima produção necessita de 600 

m
3
/dia de gás à 21ºC e 1 atm (C = 75 m

3
/h x 8 h = 600 m

3
). Com o cilindro padrão de maior 

volume, necessitaria de 60 cilindros num dia de máximo consumo. Assim, como o número de 

cilindros necessários para o fornecimento é alto, torna-se inviável economicamente o 

fornecimento do produto nesta forma. Por se tratar de um volume de consumo mensal grande, 

a solução para o fornecimento de oxigênio é o uso do produto na fase líquida, com a 

instalação de uma central de fornecimento.  

 

4.3. Central de Fornecimento 

A central de fornecimento de oxigênio consiste nos equipamentos destinados a armazenar 

o oxigênio líquido e transformá-lo em gás, cujo limite é a conexão para o acoplamento com a 

rede de distribuição do cliente. São basicamente três equipamentos: tanque criogênico, 

evaporador e painel de controle de pressão (descritos nas seções 4.4, 4.5 e 4.6 

respectivamente). 

A central deve ser localizada no nível do solo e ao ar livre para permitir fácil acesso das 

pessoas autorizadas e do caminhão de enchimento. O local selecionado deve ser de tal 

maneira que o tanque e os equipamentos associados não podem estar sob cabos das linhas de 

transmissão de energia elétrica, tubulações contendo produto inflamável ou combustível de 

qualquer classe. A superfície onde está localizado o sistema deve ser de material não 

combustível, (WM-PR-922, 2005).  Ainda, a central de fornecimento possui uma base de 
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concreto, é cercada e aterrada (cerca, tanque e evaporador), possuindo duas portas 

permanentemente desobstruídas. Na cerca, há um sistema de identificação visual, contendo 

placas de advertência e segurança do produto. Há ainda, um ponto de água, uma iluminação e 

uma tomada elétrica.  A Figura 10 mostra o leiaute da central de fornecimento.  

 

 
Figura 10: Leiaute da central de fornecimento – vista superior. 

 

 
 

4.4. Características do Tanque Criogênico 

Existem basicamente dois tipos padrões de tanques criogênicos para o fornecimento de 

oxigênio: tanque de baixa pressão, onde a pressão máxima de operação é de 6 Kgf/cm
2
, e 

tanque de alta pressão, onde pressão máxima de operação 17,6 Kgf/cm
2
. Assim, o tanque 

escolhido deve ser de alta pressão, pois a máxima pressão de consumo da fundição estudada é 

de 10 Kgf/cm
2
.  

Os tanques de alta pressão possuem tamanhos padronizados, de acordo com o volume 

utilizável do tanque, ou seja, o volume de produto líquido a ser vaporizado. A Tabela 11 

apresenta os tanques disponíveis no mercado nacional para o armazenamento de oxigênio 

líquido e as respectivas capacidades equivalentes de gás, ou seja, o volume de oxigênio 

gasoso (à 21ºC e 1 atm) que o volume utilizável de líquido criogênico do tanque produz, 

(White Martins, 2010). 
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Tabela 11: Tanques criogênicos de alta pressão. 

Tanque 
Capacidade equivalente de 

O2 gasoso (m3)* 

TQ A9 35853 

TQ A8 29336 

TQ A7 17174 

TQ A6 9615 

TQ A5 6141 

TQ A4 4950 

TQ A3 3481 

TQ A2 2950 

TQ A1 1730 

*(21ºC e 1 atm).    

Fonte: White Martins, 2010. 

A unidade de produção de oxigênio líquido mais próxima da fundição estudada (distância 

de aproximadamente 140 km) informou que a localização da mesma não é favorável para o 

fornecimento, pois fica num local onde há poucas rotas disponíveis para o fornecimento. 

Segundo a distribuição, de acordo com as rotas disponíveis a empresa estudada pode ter 2 

enchimentos por mês, caso contrário deverá ser implementado uma nova rota para 

atendimento, aumentando o custo do frete. Assim, o tanque criogênico deve ser suficiente 

para atender a empresa solicitada por pelo menos duas semanas (considerando 2 atendimentos 

por mês).  

Considerando a condição de máximo consumo, 600m
3
/dia, o oxigênio necessário para 

duas semanas (10 dias de utilização) equivale a 6.000 m
3
. Assim, o tanque “TQ A5” tem 

autonomia para atender a empresa em duas semanas de máximo consumo, mas o “TQ A6” é 

mais adequado, pois usualmente deve deixar um estoque de segurança. Então, baseado no 

volume máximo consumido e na freqüência de fornecimento devido a localização, o tanque 

“TQ A6” atende as necessidades com segurança. Na Tabela 12 há as principais características 

físicas do tanque escolhido. 

Tabela 12: Características físicas do “TQ A6”. 

Tanque TQ A6 
Altura externa total (cm) 514 

Diâmetro externo total (cm) 245 

Volume criogênico (l) 12.000 

Peso Vazio (Kg) 7050 

Pressão máxima de operação (Kgf/cm
2
) 17,6 

Taxa aproximada de evaporação (%/dia) 0,4 

Capacidade equivalente em gás (m
3
) (21ºC e 1 atm) 9615 

Fonte: White Martins, 2010. 
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A Figura 11 apresenta o fluxograma do tanque “TQ A6”, sendo a pressão o sinal básico 

para o funcionamento da instrumentação apresentada, dispensando qualquer outro tipo de 

sinal. A seguir é mostrado o funcionamento do tanque “TQ A6” por partes. 

 
Figura 11: Fluxograma do tanque “TQ A6”. 

 

 

4.4.1 Circuito de Segurança 

O circuito de segurança tem a finalidade de aliviar as pressões excessivas que colocariam 

em risco a integridade do equipamento. Este circuito é dividido em dois circuitos: proteção do 

tanque interno e proteção do tanque externo. 

A proteção do tanque interno consiste em válvula de 3 vias, discos de ruptura e válvulas 

de segurança, descritos a seguir.  Na Figura 12 há uma representação do circuito de segurança 

do tanque interno. 
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Figura 12: Circuito de segurança do tanque interno. 

Este circuito é composto por: 

- Válvula de Segurança: protege o tanque interno em caso de sobre-pressão. Está calibrada 

para pressão máxima de trabalho admissível do tanque (17,6 Kgf/cm
2
). 

- Disco de Ruptura: em caso de falha das válvulas de segurança, serve para proteger o 

tanque interno, sendo dimensionado para romper a uma pressão acima da pressão máxima de 

trabalho admissível e abaixo da pressão de colapso do vaso, calibrada para 24 Kgf/cm
2
. 

- Válvula de Três Vias: tem a finalidade de permitir a manutenção preventiva da válvula 

de segurança e dos discos de ruptura e garantir o consumo contínuo em caso de ruptura por 

falha de um dos discos de ruptura. A válvula de três vias opera sempre com um dos conjuntos 

(válvula de segurança/disco de ruptura) pressurizado e outro isolado do circuito. 

A proteção do tanque externo consiste num dispositivo de segurança que protege o tanque 

em caso de pressurização da câmara de vácuo. Trata-se de um flange cego onde a fixação à 

sua sede é garantida apenas pelo vácuo existente entre tanques interno e externo e sua vedação 

é feita através de anéis de vedação de borracha (O’ rings) e graxa de silicone. Ainda, existem 

discos de fibra que consistem em um dispositivo de segurança que é acionado quando a 

pressão na câmara de vácuo for superior ao peso do flange cego e, para evitar a saída de 

perlita, em caso de perda de vácuo, conforme a Figura 13. 
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Figura 13: Dispositivo de segurança do tanque externo. 

 

4.4.2 Circuito de Monitoramento 

Este circuito tem como finalidade monitorar a pressão e o nível de líquido no interior do 

tanque interno, conforme mostrado na Figura 14. É composto de manômetro, manômetro 

diferencial, válvulas de bloqueio e válvula By-Pass, descritos a seguir. 

 
Figura 14: Circuito de monitoramento. 

 

- Manômetro: Indica a pressão de fase gás do tanque interno. 

- Manômetro diferencial: Indica o nível de líquido em polegadas de água, por pressão 

diferencial, sendo necessário o uso de uma tabela de conversão para conhecer a quantidade 

estimada de produto no interior do tanque interno. Instrumento também conhecido como 

indicador de nível. 

- Válvulas de bloqueio de alta e baixa pressão: Isolam o manômetro diferencial e o 

manômetro. Normalmente mantidas abertas. 
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- Válvula “By-Pass”: Permite equalizar a pressão das câmaras de alta e baixa pressão do 

indicador de nível e é utilizada para o ajuste do zero do indicador. Antes da equalização é 

necessário fechar as válvulas de bloqueio de alta e baixa pressão. Normalmente mantida 

fechada. 

 

4.4.3 Circuito de Enchimento 

O circuito de enchimento consiste em linhas que permitem que o tanque seja abastecido. 

Sua principal característica é controlar e manter a pressão de operação durante o enchimento 

do tanque através do ajuste (abertura e fechamento) das válvulas de enchimento superior e 

enchimento inferior. A Figura 15 mostra o fluxograma do circuito de enchimento. 

 
Figura 15: Esquema de enchimento. 

 

 

 

Este circuito é composto de: 

- Flange de enchimento: utilizado para conectar a mangueira de transferência do 

caminhão-tanque. É um tipo de flange aparafusado, característico para oxigênio. 

 - Válvula de alívio: protege a tubulação contra a elevação da pressão resultante da 

vaporização do líquido criogênico, que por ventura fique retido entre o trecho bloqueado. 

- Válvula de enchimento superior: usada para abastecer o tanque pela parte superior, com 

a finalidade de diminuir a sua pressão. Esta alimentação ocasiona a pulverização do líquido na 
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fase gás, obtido através de um difusor localizado dentro do tanque, resfriando e 

recondensando parte deste gás, com a consequente redução da pressão. Normalmente é 

mantida fechada na operação do sistema criogênico. 

- Válvula de enchimento inferior: usada para abastecer o tanque pela parte inferior, com a 

finalidade de aumentar a sua pressão. Esta alimentação eleva o nível da fase líquida, 

comprimindo a fase gás, com a consequente elevação da pressão. Esta válvula também é 

utilizada para drenar o líquido. Normalmente é mantida fechada na operação do sistema 

criogênico. 

- Válvula ladrão: permite o controle visual da finalização do enchimento através da saída 

de líquido, deixando um volume do tanque interno na fase gasosa que “absorve” as 

vaporizações do líquido. 

 

4.4.4 Circuito de Controle 

Existem dois tipos de sistemas de controle no tanque criogênico, um para aumentar a 

pressão interna e outro para economizar produto. O circuito para aumentar  a pressão tem por 

finalidade compensar a queda de pressão no interior do recipiente criogênico sempre que há 

retirada de líquido. Quando ocorre uma retirada de líquido do recipiente criogênico, há a 

expansão do volume da fase gasosa e a conseqüente queda de pressão no tanque. Esta queda 

de pressão só pode ser compensada com a vaporização de mais líquido, que é realizada pelo 

escoamento por gravidade de uma parte do líquido através do circuito de controle (Sistema 

Levantador de Pressão - SLP), onde há a troca de calor com o ambiente, permitindo sua 

vaporização. Este gás retorna ao tanque, permitindo, dessa forma, a manutenção de uma 

pressão interna suficiente para impelir o líquido e garantir o fornecimento ininterrupto do 

produto. A Figura 16 mostra o circuito de controle (SLP). 
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Figura 16: Esquema do circuito de controle - Sistema Levantador de Pressão. 

 

 

O sistema levantador de pressão é composto dos seguintes itens: 

- Serpentina levantadora de pressão: tem a finalidade de vaporizar o líquido retirado da 

parte inferior do tanque. 

- Válvula reguladora de pressão: controla automaticamente a pressão interna do tanque, 

permitindo a passagem de líquido quando ela “sente” a pressão diminuir na fase gás. 

- Filtro: retém as impurezas, impedido que estas se alojem na região do vedante da válvula 

reguladora e provoque a passagem direta de líquido, com conseqüente aumento da pressão. 

- Válvulas de bloqueio: têm a finalidade de interromper o funcionamento do circuito para 

retirar o tanque de operação, permitir a manutenção de um dos componentes do circuito. 

Operam normalmente abertas. 

- Válvula de alívio: protege a tubulação contra elevação da pressão resultante da 

vaporização do líquido criogênico, que por ventura fique retido no trecho bloqueado.  

O outro circuito de controle é usado para economizar produto, permitindo a retirada do 

excesso de gás contido no interior do tanque interno, quando sua pressão é superior à pressão 

de operação. Esta condição pode existir nas situações de consumo extremamente reduzido ou 

de falha no sistema de isolamento do tanque. O tanque, então, passa a fornecer o produto 
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diretamente sob forma gasosa e assim que a pressão retorna às condições de operação, o 

fornecimento na forma é restabelecido. Isto impede o desperdiço do produto, caso a pressão 

aumente e acione o circuito de segurança. A Figura 17 mostra o circuito de controle 

economizador. 

 
Figura 17: Esquema do circuito de controle - Economizador. 

 

 

Os componentes do circuito economizador são: 

- Válvula economizadora: entra em funcionamento assim que a pressão interna do tanque 

atinja um valor pré-calibrado, fazendo com que a mesma se abra, “ligando” a fase gasosa do 

tanque interno à linha de saída de líquido.  

- Válvula de retenção: impede a passagem de líquido em direção à válvula 

economizadora, permitindo desta forma sua correta operação. 

- Válvula de bloqueio: permite a manutenção da válvula economizadora quando fechada 

em conjunto com a outra válvula de bloqueio do circuito de controle (SLP). 

- Serpentina levantadora de pressão: funciona somente como elemento de passagem do 

gás. 
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4.4.5 Saídas de Líquido e Gás 

As saídas de líquido e gás existentes no tanque escolhido são apresentadas na Figura 18 e 

os seus componentes são descritos a seguir: 

- Válvula de saída de líquido: permite a passagem de líquido e sua conexão com o 

vaporizador. Normalmente aberta. 

- Saída opcional de líquido: utilizada para retirada de líquido, porém a empresa estudada 

não consome o produto na fase líquida. Assim, esta saída fica tamponada. 

 - Conexão de gás: situada na linha de enchimento superior, tem a finalidade de permitir 

retorno do gás gerado na vaporização do líquido utilizado, sendo neste caso tamponada 

devido a não utilização. 

- Conexão de líquido: situada na linha de enchimento inferior, tem como função de 

enchimento opcional do tanque. Devido a não necessidade, neste caso é tamponado. 

 

 
Figura 18: Saída de líquido e de gás. 

 

 

 

4.4.6 Conexões de Evacuação e Isolamento 

A evacuação consiste em retirar, através da bomba de vácuo, o ar da câmara entre o 

tanque interno e o tanque externo. A tomada de vácuo tem a finalidade de permitir a leitura do 
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vácuo, enquanto que a conexão de evacuação serve para acoplar a bomba de vácuo. A Figura 

19 exibe o esquema destas conexões. 

 
Figura 19: Conexão de vácuo e isolamento. 

 

4.5. Características do Vaporizador 

O perfil de consumo da empresa estudada é intermitente, ou seja, consumo em até oito 

horas por dia, sendo as 16 horas restante parado. Para a vazão máxima de oxigênio informada 

pela empresa (75 m
3
/h), o vaporizador atmosférico padrão usado é o “V4”.  Trata-se do 

vaporarizador com vazão de até 150 m
3
/h a temperatura ambiente (White Martins, 2010).  A 

temperatura de saída do gás do vaporizador é em torno de 15ºC abaixo da temperatura 

ambiente. A Tabela 13 apresenta as características do evaporador “V4”. 

Tabela 13: Características do evaporador “V4”.  

Número de Tubos 8 

Altura do Tubo (mm) 4000 

Diâmetro do Tubo (mm) 25 

Máxima pressão de trabalho (kgf/cm2) 21 

Fonte: White Martins, 2010. 

 

O evaporador “V4” consiste em tubos de aço inox revestidos com perfil de alumínio 

aletados na qual o líquido criogênico passa para o estado gasoso. Trata-se de um vaporizador 

atmosférico, ou seja, troca calor com o ar atmosférico, visto que o líquido criogênico 
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encontra-se em temperaturas muito negativas e que nas condições de temperatura ambiente se 

vaporiza facilmente. 

4.6. Características do Painel de Controle de Pressão 

O produto gasoso, ao sair do vaporizador, passa pelo painel de controle de pressão, onde é 

ajustada a pressão de acordo com a necessidade da fundição (10 Kgf/cm
2
). Após sair na 

condição exigida pela empresa, o oxigênio gasoso entra na rede de distribuição de gás até o 

queimador (sendo esta rede de distribuição de gás e seus acessórios de responsabilidade da 

fundição). A Figura 20 mostra o esquema do painel de controle de pressão. 

 
Figura 20: Esquema do painel de controle de pressão. 

 

A válvula de segurança após o vaporizador deve ser ajustada para uma pressão superior a 

pressão máxima de trabalho admissível do tanque e no máximo na pressão máxima de 

trabalho admissível do vaporizador, ou seja, 21 Kgf/cm
2
. 
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5. CONCLUSÕES 
 

 

O fornecimento dos produtos da destilação criogênica do ar – O2, N2 e Ar – é de grande 

importância para a economia brasileira, visto que são gases que possuem uma grande 

aplicabilidade.  Estão presentes em diversos setores da economia, como na saúde, ensino e 

principalmente na indústria. Assim, o presente trabalho mostrou as formas de fornecimento 

destes gases, desde a produção até o consumo final. Para isto, foi analisado um caso real de 

fornecimento em uma empresa localizada na serra gaúcha.  

O caso de fornecimento estudado mostrou uma aplicabilidade de um dos produtos da 

destilação criogênica do ar. O uso de oxigênio para enriquecimento do ar de combustão na 

empresa estudada aumentou a produção, pois acelerou o processo de fusão dos metais (etapa 

que estava limitando a velocidade do processo).  Outros benefícios foram apresentados, como 

a diminuição da emissão de gases, diminuição do consumo de combustível e melhor controle 

da chama. 

Para atender as condições de fornecimento na empresa estudada, foi necessária a 

instalação de um tanque criogênico com evaporador e, devido a sua grande importância no 

segmento industrial de gases, o funcionamento do mesmo foi detalhado. Apesar de possuir 

líquido criogênico com temperatura em torno de -183 ºC, o tanque possui circuitos de 

segurança e funcionamento simples que praticamente eliminam os riscos existentes.  
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