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BEDQ - Informações do Contratante, Cliente ou Propr ietário sobre os critérios  
a serem confirmados pelo Projetista ou Licenciador para o  

Projeto Básico do Empreendimento contratado 
 
Ao decidir-se por um novo empreendimento, ou revamping de uma planta existente, após a análise 
das demandas de mercado e as avaliações técnicas, financeiras e econômicas, o Proprietário deve 
definir as bases do projeto e da construção. 
Para tanto, tradicionalmente, o Proprietário prepara e emite, para os processos de licitação e 
contratação, do Licenciador e do Projetista, os documentos técnicos IBE e BEDQ. 

• IBE-Informações Básicas do Empreendimento: É um documento técnico que reúne os  
critérios a serem observados na realização das fases de projeto, construção e montagem. 
Os capítulos desse documento são no mínimo os seguintes: 

• Dados Básicos do Empreendimento; 
• Caldeiraria e Tubulações; 
• Civil e Arquitetura; 
• Máquinas; 
• Eletricidade; 
• Instrumentação, Controle e Automação; 
• SMS: Segurança, Meio ambiente e Saúde; 
• Confiabilidade. 

• BEDQ-Basis of Engineering and Design Questionnaire ou Questionário de Projeto 
Básico: É um documento, em forma de questionário, que o Contratante (Cliente ou Proprietário) de 
um novo empreendimento industrial prepara, com uma lista de questões e critérios de sua 
preferência, que deve ser analisada e respondida pelo Projetista ou Licenciador, a ser contratado, 
para o desenvolvimento do projeto de engenharia do empreendimento. 
Os itens descritos no BEDQ expressam: 

• Experiência acumulada do Contratante na operação e manutenção de instalações 
semelhantes; 

• Orientações para manter padronizações existentes de equipamentos e arranjos de 
tubulações; 

• Conhecimentos e preferências na execução e acompanhamento de projetos de 
engenharia.  

Este questionário tem por objetivo complementar as Informações Básicas do Empreendimento-IBE, 
no que diz respeito aos requisitos de projeto de processo, instrumentação, automação, 
equipamentos e sistemas de tubulações de plantas ou unidades industriais de processamento. 
 
A seguir é apresentado um exemplo de BEDQ, baseado em documento similar utilizado na 
Petrobras. 
 

1. Informações Gerais 
1.1. Premissas Corporativas 
a. O Projeto Básico deve seguir as Normas e Padrões conforme informados pelo Proprietário no 

documento IBE-Informações Básicas para Empreendimentos. 
As normas e os padrões de engenharia do Contratante, as NR-Normas Regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho, a serem obedecidas na execução do projeto, devem ser complementadas pelas normas 
Petrobras equivalentes. As Normas Petrobras estão disponíveis para consultas no site de domínio 
público: 
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/requisitocontratacao/requisito_normastecnicas.
asp  
(  ) Aceito o critério. 
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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b. Os documentos do Projeto Básico devem ser emitidos em Inglês para facilitar a participação de 
empresas estrangeiras no detalhamento e construção do empreendimento. 

(  ) Aceito o critério. 
(  ) Proponho o seguinte critério: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
1.2. Critérios técnicos 
a. O Sistema de Unidades adotado para preenchimento de folhas de dados, desenhos, 
especificações técnicas e demais documentos do Projeto Básico será o Sistema Internacional-SI 
com os ajustes apresentados na tabela a seguir. 
 

Variável de Processo Unidade 

Altura manométrica total m 

Calor específico kcal/(kg°C) 

Calor trocado kcal/h 

Capacidade térmica kcal/°C 

Coeficiente de depósito (h m2 C)/kcal 

Composição molar % mol 

Concentração ppm 

Condutividade térmica kcal/(h m °C) 

Contaminantes mg/l / mg/kg  

Dimensão m 

Massa específica kg/m³ 

NPSH disponível m 

Peso molecular kg/kmol 
Pressão manométrica ou 
pressão absoluta kgf/cm² 

Temperatura °C 

Tensão superficial dyna/cm 

Vazão mássica kg/h 

Vazão volumétrica m³/h  /  m³/d 

Viscosidade dinâmica Cp 

 
(  ) Aceito o critério. 
(  ) Proponho a emissão dos documentos conforme o Sistema de Unidades a seguir 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
b. Especificar possíveis limitações nas dimensões de qualquer equipamento impostas por 
restrições de transporte ou legislação local. 
(  ) As restrições são as indicadas abaixo: 
Diâmetro Externo ______________ m 
Comprimento Total ______________ m 
Altura               ______________ m 
Peso   ______________ kgf 
(  ) Não há nenhuma restrição quanto às dimensões de qualquer equipamento. 
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2. Critérios Básicos para Processo 
2.1. Premissas  
a. O esquema adotado para todas as linhas de processo que entram e saem de Unidade está 
representado abaixo (duplo bloqueio com figura oito e dreno intermediário).  
 
 
 
 
 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
b. A definição de instalação de válvula de contenção de inventário, para o caso de emergência 
nas Unidades de Processo, deve seguir o padrão do Proprietário e complementado por norma 
Petrobras.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. Para linhas de água de resfriamento de trocadores de calor deve ser utilizada válvula de 
bloqueio gaveta na entrada e na saída, com medição de temperatura apenas na saída.   
 
 
 
 
 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. A instalação de Válvula de alívio de pressão-PSV reserva ou geminada deve ser definida com 
base em registros de frequência de acontecimentos que causam parada de produção, em sistemas 
equivalentes. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
e. Na utilização de válvula PSV reserva, no caso em que basta apenas um orifício para atender 
os requisitos de alívio, deve ser usado o recurso de acoplamento mecânico ou válvula de desvio 
(“diverter valve”) entre PSV principal e reserva, nas suas respectivas linhas de entrada e de 
descarga.  
No caso, em que é requerido mais de um orifício para o alívio, não deve ser usado o acoplamento 
entre a válvula PSV reserva e as demais, sendo usada apenas uma válvula PSV reserva 
normalmente alinhada.   
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 

Limite de Bateria Unidade 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
f. Para casos onde é requerido um número excessivo de orifícios para atender os requisitos de 
alívio, deve ser avaliado o uso de orifícios não padronizados pelo API, de forma a minimizar o 
número de orifícios instalados. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
g. Não devem ser usadas válvulas de bloqueio trancadas abertas nas linhas de processo como 
recurso para minimizar o número de válvulas PSV instaladas.   
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
h. Não deve ser prevista facilidade (bloqueio e dreno) para liberação de válvulas de retenção. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
i. Os equipamentos que não são passíveis de liberação para manutenção, durante a operação 
da Unidade, não devem ter válvulas de bloqueio. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
j. A instalação de drenos e respiros deve ser feita diretamente nos vasos e torres.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
k. Em serviços limpos, usar vapor de baixa pressão para liberação de equipamentos (steam out) 
e, em serviços sujos, usar vapor de média pressão. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
l. Durante a operação de steam out, não considerar a pressurização do equipamento pelo 
fechamento indevido do respiro para dimensionamento da PSV, conforme norma API RP 521. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
m. Em equipamentos sujeitos à operação de steam out, não considerar a condição de vácuo, 
criado pela condensação do vapor d’água, para definição da pressão de projeto. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
n. É requerida a utilização de linhas de contorno (bypass) para liberação dos trocadores de 
calor, durante a operação da unidade.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
2.2. Critérios técnicos 
a. Prever facilidades para liberação da válvula PSV que protege equipamento passível de 
manutenção com a unidade em operação. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. Avaliar se existem restrições no balanço termelétrico da refinaria para definição do 
acionamento dos equipamentos dinâmicos. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. Baseado no balanço de vapor d’água da refinaria, avaliar a necessidade de geração de vapor 
utilizando correntes quentes das unidades de processo e em que níveis de pressão.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
d. O uso de resfriadores a ar deve ser maximizado.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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3. Critérios Básicos para Automação 
3.1. Premissas   
a. Não deve ser usado instrumento exclusivo para indicação local em linhas e equipamentos de 

processo, exceto visor de nível.  Este critério não é aplicável aos fornos. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b.  A instrumentação para medição de pressão de bombas deve ser: 

• Sucção: um transmissor de pressão individual em cada bomba (principal e reserva). 
• Descarga: um transmissor de pressão individual em cada bomba (principal e reserva). 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. Critério para compartilhamento de bocais de instrumentos de nível em vasos e torres. 

• Para fluidos sujos: bocais independentes em caso de um único par LG e LT, e 
compartilhados em caso de mais de um par de instrumentos.  

A necessidade de purga contínua e de injeção de flushing deve ser avaliada. 
• Para fluidos limpos: bocais compartilhados para LG e LT. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. Critério para instalação de transmissores de controle de nível e intertravamento em vasos e 

torres para fluido limpo: 
• Controle e intertravamento sem votação: 

* O transmissor para controle compartilha bocais com o visor de nível. 
* O transmissor para o intertravamento utiliza um segundo conjunto de bocais. 
* Os bocais devem ser instalados em cotas correspondentes e os instrumentos que 
compartilham bocais devem utilizar bloqueios independentes (não deve ser adotado um bloqueio 
comum). 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Controle e intertravamento com votação 1oo2 ou 2oo2: 
* Um dos transmissores do intertravamento compartilha bocais com o visor de nível. 
* O transmissor para o controle compartilha bocais com o outro transmissor do intertravamento. 
* Os bocais devem ser instalados em cotas correspondentes e os instrumentos que 
compartilham bocais devem utilizar bloqueios independentes (não deve ser adotado um bloqueio 
comum). 
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• Controle e intertravamento com votação 2oo3: 
* Um dos transmissores do intertravamento compartilha bocais com o visor de nível. 
* O transmissor para o controle compartilha um segundo conjunto de bocais com o segundo 
transmissor do intertravamento 
* O terceiro transmissor do intertravamento utiliza um terceiro par de bocais. 
* Os bocais devem ser instalados em cotas correspondentes e os instrumentos que 
compartilham bocais devem utilizar bloqueios independentes (não deve ser adotado um bloqueio 
comum). 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
e. Critério para instalação de transmissores de controle de nível e intertravamento em vasos e 

torres para fluido sujo ou de elevada viscosidade: é o mesmo adotado para fluido limpo, porém 
com o uso de purga contínua e de injeção de flushing. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
f. Para medição de nível usar visor de nível e transmissor de nível por pressão diferencial.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
g. Para vasos onde não é esperada presença de líquido (vasos secos), a votação para 

intertravamento deve ser monitorada por radar de onda guiada e chave de nível tipo vibratória.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
h. Para fechamento de balanço de massa usar, preferencialmente, medição de vazão com placa 

de orifício.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
i. Utilizar o seguinte critério para instalação de transmissores de vazão para controle e 

intertravamento em linhas de processo:  
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• Controle e intertravamento sem votação 
* Um transmissor para controle e um transmissor para o intertravamento, instalados em 
tomadas diferentes no flange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Controle e intertravamento com votação 1oo2 ou 2oo2: 
* Um par de tomadas no flange, compartilhando o transmissor para o controle e um dos 
transmissores do intertravamento, com bloqueios independentes (não deve ser adotado bloqueio 
comum). 
* O segundo transmissor do intertravamento deve ser instalado em um segundo par de 
tomadas no flange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Controle e intertravamento com votação 2oo3: 
* Um par de tomadas no flange compartilhando o transmissor para o controle e um dos 
transmissores do intertravamento, com bloqueios independentes (não deve ser adotado bloqueio 
comum). 
* No caso de fluidos limpos, o segundo e terceiro transmissores do intertravamento 
compartilham um segundo par de tomadas no flange, com bloqueios independentes e sem bloqueio 
comum. 
* No caso de fluidos sujos ou de grande viscosidade, o segundo transmissor do intertravamento 
utiliza o segundo par de tomadas no flange e o terceiro transmissor do intertravamento deve ser 
instalado em um terceiro par de tomadas no flange. O flange deve ser fornecido por um fabricante 
especializado em flanges para placa de orifício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
j. Para medição de nível com interface, usar, sempre que possível transmissor por pressão 

diferencial. Para serviços onde o uso de transmissor por pressão diferencial não for aplicável, 
usar radar de onda guiada ou displacer.  

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
k. Os sistemas de controle e intertravamento de fornos devem ser propostos pelo Licenciador ou 

Projetista, levando em conta a detecção de chama por piloto e queimador.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério ou requisitos adicionais ao padrão: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
l. O Licenciador ou Projetista deve definir os critérios para a automação de compressores. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
3.2. Critérios técnicos 
a. Unidades de Medição adotadas na interface do sistema de automação. 
 

Variável Líquido Gás Vapor d’água 

Pressão kgf/cm2 man kgf/cm2 man kgf/cm2 man 

Temperatura °C °C °C 

Vazão kg/h kg/h kg/h 

Densidade kg/m3 kg/m3 kg/m3 

 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. A instrumentação para controle e monitoração será Foundation Fieldbus. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. Sensor para medição de temperatura deve ser tipo termopar em todas as medições. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. Transmissão da medição de temperatura, no caso de instrumentos para indicação, deve ser 
feita a partir de termopar associado ao transmissor de temperatura ou multiplexador (mux). 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
e. Transmissão de medição de temperatura, no caso de instrumentos para controle, deve ser 
feita somente a partir de termopar associado ao transmissor de temperatura. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
f. O uso de termopar flexível deve ser avaliado segundo critérios de processo e econômicos na 
fase de Projeto Básico. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
g. Para medição de vazão usar, preferencialmente, placa de orifício.   
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
h. O tipo de instrumento nas medições de vazão com alto range deve ser avaliado segundo 
critérios de processo e econômicos na fase de Projeto Básico. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
i. O uso de válvulas motorizadas deve ser avaliado segundo critérios de processo e econômicos 
na fase de Projeto Básico. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
j. Para instalação de analisadores de processo que necessitam operar em ambientes 
climatizados usar gabinete com ar condicionado.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
3.3. Sistema Instrumentado de Segurança (SIS) 
a. O tempo médio a ser considerado para reparo de componentes do SIS deve ser 48 horas. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. O critério para determinação do valor aceitável do Tempo Médio para Falhar no Modo Seguro 
(MTTFS) deve ser o custo do trip espúrio (financeiro). 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. O método preferencial para teste de válvulas do SIS, durante a campanha, deve ser o teste 
de movimento parcial (partial stroke test). 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 

4. Critérios Básicos para Equipamentos e Tubulações  
4.1. Premissas Corporativas 

Buscar a maximização da eficiência térmica do forno, dentro das limitações técnicas específicas 
do projeto. 

 
4.2. Fornos 
4.2.1. Eficiência  
a. O projeto deverá buscar a maximização da eficiência térmica do forno através do 

preaquecimento do ar de combustão (PAF) e/ou do superaquecimento/geração de vapor 
d’água, dentro de limitações técnico-econômicas.  

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. Preaquecimento de ar de combustão 
Não se considera econômico o emprego de preaquecimento de ar de combustão em: 
 - fornos de pequena capacidade; 
 - fornos que operam grande parte da campanha abaixo de sua condição de projeto; 
 - fornos onde o uso de ar preaquecido tenha algum inconveniente técnico para o bom 
                desempenho do forno. 
( ) Aceito o critério.   
( ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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c. Geração / Superaquecimento de vapor d’água 
Quando o emprego de preaquecimento de ar de combustão não for viável tecnicamente, buscar o 
aproveitamento da energia residual dos gases de combustão através de geração e/ou 
superaquecimento de vapor d’água.  Esta opção é mais vantajosa quando o próprio processo demanda 
vapor d’água. 
( ) Aceito o critério.    
( ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
4.2.2. Limpeza interna da serpentina  
Adotar o seguinte critério para definição do sistema de limpeza interna da serpentina:   
a.  Para serviços onde se prevê que a formação de coque seja significativa (fornos de destilação, 

fornos de coque, vaporizadores de nafta e reboilers de torres), utilizar sistema de descoqueamento a 
vapor e ar (steam-air decoking). 

( ) Aceito o critério.   
( ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. Para serviços onde não se prevê a formação de coque (fornos de aquecimento de gás, fornos de 

aquecimento de óleo térmico) e para serpentinas de geração ou superaquecimento de vapor d’água, 
não prever nenhum sistema de limpeza.  

( ) Aceito o critério.   
( ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. Para os demais serviços (p.ex.: fornos de hidrotratamento) ou quando se prevê a deposição de 

inorgânicos, são previstos bocais para realização de limpeza por pigging.  
( ) Aceito o critério.   
( ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. O sistema de limpeza interna das serpentinas de processo dos fornos de coqueamento retardado 

deve ser do tipo pigging e possuir também on line spalling. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
4.2.3. Queimadores  
a.  Emprego de queimadores de baixo NOx (low NOx) 
Considerando as restrições ambientais é necessário o emprego de queimadores de baixo NOx, 
independente dos combustíveis empregados e das condições operacionais. 
Avaliar a técnica mais adequada (estagiamento de ar ou de gás), em função das restrições ambientais, 
os combustíveis empregados e as condições operacionais.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
b. Gás de alimentação de pilotos 
Considerar para os pilotos o mesmo gás dos queimadores principais, compartilhando o vaso de knock-
out e coalescedores.   
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
c. O combustível a ser utilizado, nos queimadores e nos pilotos dos fornos, deve se gás combustível ou 
gás de refinaria.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
4.2.4.  Limites de emissões  

Para os limites de Emissões Atmosféricas adotar o disposto na Resolução CONAMA 382/2006, que 
estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas, 
complementando com: 

 
• Para queima de óleo: 

 mg/Nm3,  base seca e 3% de excesso de O2 
Potência térmica 

nominal (MW) 
Material 

Particulado      NOx      SOx 

≤10 300 1600 2700 
Entre >10 e ≤70 250 1000 2700 

>70 100 1000 1800 
 

• Para queima de gás: 
 mg/Nm3,  base seca e 3% de excesso de O2 

Potência térmica 
nominal (MW) 

Material 
Particulado        NOx        SOx (2) 

≤10 150 165 (1) 70 
Entre >10 e ≤70 125 165 (1) 70 

>70 50 165 (1) 70 
 Notas: 

(1) Limite mais restritivo em relação ao CONAMA 382/2006. 
(2)  Limite para gás de refinaria; o CONAMA 382/2006 não regula para o caso de gás 

natural. 
 
Obs.: As emissões de SOx estão amarradas ao teor de compostos de enxofre no combustível, não 
sendo possível no projeto controlar este valor.  O Contratado deve verificar se os combustíveis atendem 
aos limites e se há alguma restrição no emprego de algum combustível para o atendimento dos limites 
indicados. 
 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 

• Para queima de óleo: 
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 mg/Nm3,  base seca e 3% de excesso de O2 
Potência térmica 

nominal (MW) 
Material 

Particulado     NOx     SOx               

      
      
      

 
   

• Para queima de gás: 
 mg/Nm3,  base seca e 3% de excesso de O2 

Potência térmica 
nominal (MW) 

Material 
Particulado     NOx     SOx                

      
      
      

 
 
4.2.5.   Sistema de preaquecimento de ar - PAF 
Caso o forno venha a ter preaquecimento de ar, atender aos critérios a seguir. 
a. Manutenção de carga 
O uso de preaquecedor de ar de combustão permite o projeto de forno de menor porte, porém isso 
significa que, no caso de queda do sistema de preaquecimento (p.ex., parada de ventilador ou de 
preaquecedor), pode não ser possível atingir 100% de carga no forno. 
Projetar o preaquecimento, considerando 100% de carga em tiragem natural. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
b. Utilizar preaquecedores de ar recuperativos (tipo placas) para fornos que queimam somente gás e 

preaquecedores de ar regenerativos (tipo rotativo) para fornos que queimam óleo. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
c. Em fornos convencionais com sistema de PAF, a carga térmica deve ser plenamente atendida 

mesmo com o forno operando em tiragem natural.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
4.2.6.   Sistema de geração e superaquecimento de v apor  
a.  Tipo de circulação na geração de vapor  
A circulação natural evita o emprego de bombas, porém obriga que o tubulão (steam drum) fique a uma 
elevação normalmente muito elevada, o que pode implicar na necessidade de uma estrutura especial, 
além de diâmetros maiores de risers e downcomers. 
Assim, quando o forno possuir sistema de geração de vapor, adotar circulação do tipo forçada, com 
duas bombas (principal e reserva).   
 (  ) Aceito o critério.   
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(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
4.2.7.  Projeto com serpentina seca 

• 1ª opção: Para evitar a parada do forno no caso de uma eventual falha de vazão de vapor para 
superaquecimento ou de água para a geração de vapor, estas serpentinas podem ser 
dimensionadas para operar a seco.  Isto implica no uso de materiais mais nobres para as 
serpentinas e eventualmente para outros componentes, tais como chaminé, suportes, 
instrumentos, preaquecedor, ventilador e queimadores, em função da maior temperatura a que 
poderão estar sujeitos, o que encarece o forno.   

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 

• 2ª opção: Para as serpentinas de superaquecimento e/ou geração de vapor, não será 
contemplado o caso de operação sem vazão, caso implique em aumento significativo de 
custo. A operação sem vazão (serpentina seca) pode implicar em materiais mais nobres 
para estas serpentinas e em impactos nos sistemas e componentes à jusante. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
4.2.8.   Chaminé  
a.  Dimensionar a altura da chaminé somente para atender às necessidades de tiragem do forno e não 
impactar em nenhum outro equipamento dentro ou fora da unidade, localizado a uma distância de até 
30 m da unidade. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: elevação mínima de ___ m por restrição ambiental e requisitos de 
dispersão de poluentes. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
4.2.9.   Pontos de amostragem e analisadores de gas es de combustão  
Prever analisadores em linha de O2, NOx, SOx e CO, cada um em bocal independente, na saída da 
câmara de radiação. Prever também bocais para amostragem na saída da câmara de radiação, na 
saída da seção de convecção e na chaminé (inclusive bocais conforme NBR 10700 e 10701). 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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4.2.10.   Ventiladores 
a.  Quanto ao uso de ventilador de tiragem forçada (VTF) e de tiragem induzida (VTI), utilizar o 
seguinte critério: 
 - Nos fornos com sistema de preaquecimento de ar: um VTF e um VTI, sem reservas; 
 - Em fornos reformadores sem sistema de preaquecimento: um VTI, sem reserva; 
 - Em fornos de unidades onde não existe vapor para purga e abafamento: um VTF, com 
                reserva. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. Especificar um acionador para cada ventilador, sem reservas, com exceção ao forno reformador, 
onde cada ventilador tem um acionador reserva. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. Tipo de acionador: 

• Principal: motor elétrico   
• Reserva (quando houver): motor elétrico  

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. O controle de vazão dos ventiladores dos fornos deve ser realizado através de variação de 
velocidade, o uso de damper só com autorização expressa do Proprietário ou Cliente. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
 

4.3. Equipamentos de Caldeiraria, Vasos de Pressão e Sis temas de Tubulações 
4.3.1.   Premissas 
a.   Para o sistema de lavagem com vapor steam-out de vasos de pressão e tubulações, prescrever 
vapor de média, exceto onde não recomendável por questão de resistência do material à temperatura 
do vapor. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b, Para as bocas de visita flangeadas, com diâmetro nominal maior que 36 pol, serão adotadas 
juntas de vedação do tipo lip-seal. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
4.3.2. Reatores de Processo 
a. Para Reatores de processo, os bocais de tubulações com diâmetro nominal maior que 24 pol 

devem ser do tipo conexão soldada.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. Para Reatores de processo, a elevação mínima do bocal inferior de descarte de catalisador 

deve ser 3000 mm. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. Para Reatores de processo, deve ser adotada boca de visita única no topo do reator, com 

diâmetro interno mínimo de 813 mm, para garantir espaço físico suficiente para o resgate de 
pessoa, no interior do reator, em caso de acidente. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 

 
4.3.3. Permutadores ou Trocadores de Calor Casco & Tubos  
a. As dimensões preferencialmente utilizadas para os tubos devem ser: 6,1 m de comprimento e 
19,05 mm de diâmetro externo. A espessura mínima é BWG 14 (2,11 mm) para aço-carbono e aço 
liga, e BWG 16 (1,65 mm) para os demais casos. 
 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
Diâmetro externo preferencial: __________mm 
Comprimento:    __________mm 
Espessura mínima aço carbono/aço liga:  BWG _________ 
Espessura mínima: demais casos:  BWG _________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
b. Utilizar como padrão para o feixe de tubos removível de trocadores casco e tubos um diâmetro 
máximo de 1600 mm e um peso máximo de 18 toneladas. 
( ) Aceito o critério.   
( ) Proponho o seguinte critério: 
 Diâmetro máximo: __________ 
 Peso máximo: __________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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c. O peso máximo de feixe de tubos para os trocadores de alta pressão (Breech Lock Closure® 
e/ou Screw Plug Closure®) é 25 toneladas. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: peso máximo do feixe: __________toneladas 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. Para os trocadores de calor de alta pressão (Breech Lock Closure® e/ou Screw Plug Closure®)  
adotar conexões soldadas (sem flange) entre os bocais e as tubulações. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
e. Para os trocadores trabalhando com água de resfriamento, a temperatura máxima adotada para 
a parede do tubo ou camada de incrustação é 60°C. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: temperatura máxima de parede: ______°C 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
f. Adotar aço Carbono para serviço com água de resfriamento doce tratada e com inibidor.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
4.3.4. Resfriadores a ar ou Air Coolers 
a. Dimensões  
O comprimento dos tubos depende da largura da tubovia, quando o Resfriador a ar for montado 
sobre a tubovia. Nos casos em que a largura da tubovia for menor que o comprimento dos tubos 
utilizados, é necessário suportação adicional, limitada em 2 m para cada lado. 
Adotar como padrão tubos de 12,2, 11,0, 9,7 e 9,1m de comprimento, 25,4mm de diâmetro externo e 
espessura mínima BWG 12 (2,77mm) para aço-carbono e aço-liga e BWG 14 (2,11mm) para os demais 
casos. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
 Comprimento: __________ 
 Diâmetro externo: __________ 
 Espessura mínima: __________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. Tiragem 
Adotar como padrão tiragem forçada nos resfriadores a ar. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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c. Adotar aletas do tipo G (padrão utilizado), as espessuras dos tubos lisos, sem as ranhuras, 
devem ser respectivamente BWG 12 (2,77 mm) para aço carbono e aço liga, e BWG 14 (2,11 mm) 
para os demais casos. Espessuras maiores podem ser adotadas para serviços mais severos. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
Diâmetro externo preferencial: __________mm 
Espessura mínima aço carbono/aço liga:  BWG _________ 
Espessura mínima: demais casos:  BWG _________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. O diâmetro máximo dos ventiladores deve ser 16 ft (4,88 m).  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
e. A largura e o peso máximos de feixe devem ser, respectivamente, 4,0 m e 27 toneladas. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
Largura máxima do feixe: _______m 
Peso máximo do feixe:   _______toneladas 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
f. O critério utilizado para a seleção do tipo de cabeçote dos resfriadores a ar é: 
• Tipo Plug - Para serviços com pressão de projeto superior a 30,6 kgf/cm2 man. ou 
reconhecidamente limpos e sem necessidade de inspeção frequente. Também será adotado em 
serviços críticos (problemas de dilatação térmica diferencial e consequente risco de vazamento). 
• Tipo Tampo Removível - Para serviços com pressão de projeto inferior a 30,6 kgf/cm2 man. e 
com necessidade de limpeza / inspeção frequente. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 

 
4.3.5. Sistemas de Tubulações 
a. Em projetos de REVAMP de planta ou unidade existente, para fins de numeração de linhas novas, 
prosseguir a partir do último número sequencial disponível na lista de linhas existente. .   
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
b. Em projetos de REVAMP, de planta ou unidade existente, utilizar o conjunto de especs do projeto 

original da unidade em questão, como referência para a seleção de novos especs. Para as novas 
linhas, de processo ou de utilidades, adotar as padronizações de especs da norma Petrobras N-76 
Materiais de Tubulação para Instalações de Refino e Transporte. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
c. Para serviços com as utilidades água, ar e nitrogênio, serão adotadas as especs da família A da N-

76 Materiais de Tubulação para Instalações de Refino e Transporte. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. O estudo de flexibilidade, ainda na fase do projeto básico, deve ser realizado apenas para 

linhas de transferência, entre Fornos e Torres e Reatores. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 

4.4. Equipamentos Dinâmicos 
4.4.1.    Requisitos Gerais 
a. Quando forem especificados sistemas auxiliares de equipamentos principais, e onde haja 
redundância de acionador para os auxiliares, adotar a seguinte configuração de acionamento: 

• Equipamento principal: motor elétrico   
• Equipamento reserva: turbina a vapor 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b.   Quando forem especificados sistemas auxiliares com redundância de acionamento (ex. bombas 
de sistema de óleo lubrificante), a configuração deve ser: um dos acionamentos através do eixo do 
equipamento principal e o outro por motor elétrico. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c.   Os equipamentos principais, seus acionadores e os sistemas auxiliares não devem exceder o nível 
de ruído máximo igual a 85dB(A) medidos a 1m de distância. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d.   Os equipamentos deverão ser armazenados em caixas com proteção suficiente para permanência 
mínima de 12 meses expostos ao tempo. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
e. Os equipamentos cuja temperatura ultrapasse 60ºC deverão ser fornecidos com manta de 
 isolamento térmico para proteção de pessoal, com possibilidade de remoção e reutilização. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
f. Devem ser especificados Dispositivos Variadores de Rotação (DVR) em bombas centrífugas sempre 

que os critérios de economia energética, controlabilidade do sistema e maior confiabilidade do 
equipamento justificarem.  

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 

 
4.4.2. Bombas Centrífugas 
a. As bombas centrífugas de unidades de processo de hidrocarbonetos devem estar em conformidade 

com as normas API 610 e Petrobras N-553-Bombas Centrífugas para as Indústrias Petroquímica, de 
Gás Natural e de Petróleo.  

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
b. Especificar bomba reserva em serviços contínuos. Em serviços intermitentes não prever bombas 
reservas. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. Partida automática de bomba reserva deve ser avaliada segundo critérios de processo e 

econômicos na fase de Projeto Básico. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. Especificar selos duplos pressurizados em conformidade com os requisitos das normas API 682 e 
Petrobras N-553, de bombas em serviços considerados tóxicos ou carcinógenos. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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e. Especificar selos duplos não pressurizados conforme API 682 com plano 11/71/76 (com alinhamento 
para tocha) quando o líquido bombeado tiver peso específico menor que 0,6 sem presença de 
contaminantes perigosos. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
f. Os demais casos não cobertos pelos itens acima devem ser considerados como selo simples API 
682 com plano 65 para detecção de vazamento líquido. Quando o produto bombeado requer a injeção 
de quench o plano 65 não é considerado. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
g. As bombas devem ser especificadas para as condições climáticas de ambiente industrial e a 

instalação deve ser em local aberto e não protegido: 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
h. Os mancais de rolamento são especificados para serem lubrificados por Névoa de Óleo puro (Oil 
Mist). 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
i. Os acoplamentos especificados deverão ser de discos flexíveis de aço inoxidável para bombas com 
potência maior que 5 kW. Com potência inferior a 5 kW acoplamentos de borracha são aceitáveis. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
j. Especificar que haja na caixa de mancais uma conexão roscada M8 para instalação de acelerômetro 
para medição de vibração. O sistema de monitoração das bombas deve ser fornecido pelo Contratado. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
k. Caso seja especificada uma Unidade de Fluido Barreira para o fornecimento de fluido barreira dos 
selos duplos de bombas com selagem plano 54, o tipo de acionamento das bombas desse sistema deve 
ser: 

• Bomba titular: motor elétrico   
• Bomba reserva: motor elétrico 

(  ) Aceito o critério.   
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(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
l. Especificar válvulas de recirculação automática com check valve integrada sempre que a vazão 
mínima de operação for menor que a mínima vazão estável da bomba, protegendo assim a bomba. 
Quando houver presença de sólidos maiores que 0,3 mm essas válvulas devem ser substituídas por 
sistemas com válvula de controle de recirculação. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
m. Especificar selagem da caixa de mancais do tipo hermética com selagem estática e dinâmica 
fornecida pelo fabricante Inproseal tipo VBX ou similar. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
n. O conjunto bomba+acionador deve ser especificado para que seu ruído final seja inferior a 85dBA 
medido a 1 metro. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
4.4.3. Compressor Centrífugo 
a. A definição do controle de capacidade deve ser avaliada de acordo com o tipo de acionador. 
O Contratado deve informar abaixo o controle de capacidade em função do acionador definido, para 
aprovação do Cliente. 

• Acionador: ( ) motor elétrico  ( ) turbina a vapor  
    ( ) motor a gás ( ) turbina a gás 

• Controle de capacidade: 
  ( ) rotação variável 
  ( ) variador de frequência 
  ( ) variador de rotação hidráulico 
  ( ) estrangulamento da válvula de sucção 
  ( ) recirculação 
  ( ) variação das pás guias da sucção 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
b. O sistema anti surge deve ser implementado em cada estágio de compressão. A definição sobre a 
utilização de trocadores e vasos dedicados à linha de recirculação do sistema deve ser acordada entre 
o Contratado e o Cliente. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
c. Especificar o sistema anti surge projetado e fabricado por "Compressor Control Corporation" –  
CCC.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
d. Os compressores centrífugos devem ficar instalados em área aberta, com cobertura, não aquecidos 
e sobre um mezanino. O sistema de óleo fica instalado abaixo do compressor e o painel do sistema de 
selagem instalado na base do compressor ou próximo desta. A IHM (interface homem-máquina) fica 
localizada próxima ao trem de compressão. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
e. Os compressores centrífugos devem ser especificados com bocais orientados para baixo. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
f. Especificar mancais de escora do tipo sapatas flutuantes do fabricante Kingsbury. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
  
g. Especificar sistema de monitoração de vibração radial, deslocamento axial e temperatura de mancal 
fornecido pela empresa Bently Nevada modelo 3500. Alarmes e Trips do compressor são exigidos para 
valores altos de vibração e deslocamento axial. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
h. Os níveis de alarme por temperatura alta do mancal devem ser “Alarme e Trip”. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
i. Especificar dois sensores de deslocamento axial instalados perpendiculares ao colar de escora 

(quando integral ao eixo), mais um sensor instalado porém não conectado.  
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Quando o colar de escora for removível, os sensores devem ser posicionados perpendiculares à ponta 
do eixo do compressor e um terceiro sensor instalado somente conectado, para verificar a posição do 
colar de escora. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
j. O tipo de sensor de temperatura de mancal e o tipo de montagem devem ser: 

• Sensor: Termopar  
• Montagem: Rosqueado com mola (tipo baioneta) na pastilha (ou sapata) 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
k. O padrão de dimensão para os sensores de vibração (probes) deve ser API 670 de 7.8mm. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
l. Especificar a selagem do compressor com selo seco (dry gas seal) do tipo duplo, com injeção de N2  
entre os selos. 
O vent deve ser alinhado para local seguro. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
m. O selo de separação entre a caixa de mancal e o selo seco deve ser especificado com anéis de 
Carbono e com injeção de N2. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
n. O acoplamento deve seguir a norma API 671, ser não lubrificado, de elementos flexíveis de aço 
inoxidável (discos ou diafragma).  
Quando o acionador for turbina a vapor, o acoplamento deve ser fornecido com um dispositivo de 
intertravamento dos eixos em caso de ruptura dos elementos flexíveis, para uma parada segura do 
trem. 
A guarda do acoplamento deve ser totalmente fechada e em material não centelhante com espaçador 
de 500 mm. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
o. Especificar um rotor reserva para o compressor centrífugo que deve ser balanceado e testado 



        petroblog-Santini                                                                                  Página 26 de 38 
 

mecanicamente (mechanical running test). Após os testes, o rotor deve ser embalado e transportado em 
um contêiner selado e purgado com N2, para armazenamento em posição vertical. Quando o acionador 
for turbina a vapor os mesmos requisitos são aplicados ao seu rotor reserva. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
 
4.4.4. Compressor Axial (Soprador de Ar / Air Blower) 
a. A definição do controle de capacidade deve ser avaliada de acordo com o tipo de acionador. 
O Contratado deve informar abaixo o controle de capacidade em função do acionador definido, para 
aprovação do Cliente. 

• acionador: ( ) motor elétrico  ( ) turbina a vapor  
    ( ) motor a gás ( ) turbina a gás 

• controle de capacidade: 
  ( ) rotação variável 
  ( ) variador de frequência 
  ( ) variador de rotação hidráulico 
  ( ) estrangulamento da válvula de sucção 
  ( ) recirculação 
  ( ) variação das pás guias da sucção 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
 
b. O sistema anti-surge será por alívio para atmosfera (blow off). 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
c. Especificar o sistema anti surge projetado e fabricado por "Compressor Control Corporation" –  
CCC.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
d. Os compressores axiais devem ficar instalados em área aberta, com cobertura, não aquecidos 
e sobre um mezanino.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
e. Os compressores axiais devem ser especificados com bocais orientados para baixo. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
f. O conjunto compressor+trem de acionamento deve ser especificado para que tenha um ruído 

máximo de 85dB(A) a 1 metro de distância. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
g. Os equipamentos devem ser especificados para permanecerem em embalagem que fique exposta 

ao tempo por um período superior a 12 meses. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
h. Especificar mancais de escora do tipo sapatas flutuantes do fabricante Kingsbury. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
i. Especificar sistema de monitoração de vibração radial, deslocamento axial e temperatura de mancal 
fornecido pela empresa Bently Nevada modelo 3500. Alarmes e Trips do compressor são exigidos para 
valores altos de vibração e deslocamento axial. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
j. Os níveis de alarme por temperatura alta do mancal devem ser “Alarme e Trip”. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
k. Especificar dois sensores de deslocamento axial instalados perpendiculares ao colar de escora 

(quando integral ao eixo), mais um sensor instalado porém não conectado.  
Quando o colar de escora for removível, os sensores deverão ser posicionados perpendiculares à ponta 
do eixo do compressor e um terceiro sensor instalado somente conectado, para verificar a posição do 
colar de escora. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
l. O tipo de sensor de temperatura de mancal e o tipo de montagem devem ser: 

• Sensor: Termopar  
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• Montagem: Rosqueado com mola (tipo baioneta) na pastilha (ou sapata) 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
m. O padrão de dimensão para os sensores de vibração (probes) deve ser API 670 de 7.8mm. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
n. Especificar selo do tipo labirinto na ponta de eixo visando manter uma eficiência global da máquina 

maior. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
o. O acoplamento deve seguir a norma API 671, ser não lubrificado, de elementos flexíveis de aço 
inoxidável (discos ou diafragma).  
Quando o acionador for turbina a vapor, o acoplamento deve ser fornecido com um dispositivo de 
intertravamento dos eixos em caso de ruptura dos elementos flexíveis, para uma parada segura do 
trem. 
A guarda do acoplamento deve ser totalmente fechada e em material não centelhante com espaçador 
de 500 mm. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
p. Especificar um rotor reserva para o compressor axial que deve ser balanceado e testado 
mecanicamente (mechanical running test). Após os testes, o rotor deve ser embalado e transportado em 
um contêiner selado e purgado com N2, para armazenamento em posição vertical. Quando o acionador 
for turbina a vapor os mesmos requisitos são aplicados ao seu rotor reserva. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
q. Prever sistema de filtração específico para Sopradores de ar Axiais: 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
r. A carcaça de proteção do filtro de ar deve ser em aço inoxidável. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
s. Especificar um silenciador da válvula de alívio (blow-off) de forma que o ruído não ultrapasse 

85dB(A) a 1 m de distância 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 

 
4.4.5. Compressor Alternativo 
a. O tipo de acionador do compressor alternativo deve ser Motor elétrico de indução ou Motor elétrico 

síncrono 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. O controle de capacidade é função da flexibilidade operacional exigida pela planta.  

Utilizar o sistema de descarregamento automático e variável das válvulas de sucção (Hydrocom da 
Hoerbiger) em compressores com potência superior a 500 kW, ao invés do tradicional 
descarregamento total do efeito de um cilindro (steps). 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. Especificar compressores alternativos lubrificados. Compressores não-lubrificados são considerados 

somente quando o processo exigir nenhuma presença de óleo na descarga do equipamento. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. Especificar um sistema de lubrificação forçada dos mancais para cada compressor (principal e 

reserva). Os painéis locais também são dedicados para cada máquina. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
e. O acionamento das bombas de lubrificação deve ser:  

• Bomba principal:  ( ) motor elétrico   
• Bomba reserva:  ( ) turbina a vapor 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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f. O lubrificador é acionado pelo eixo do compressor, e utiliza gotejadores para cada ponto de 
lubrificação (plunger). São requeridos 30% do total de gotejadores como sobressalentes. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
g. Para o sistema de monitoração online dos compressores, até 400kW considerar que só é medida o 

valor da queda de haste, acima desta potência é instrumentada a pressão dinâmica no interior do 
cilindro além de outras variáveis. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
h. A peça distanciadora entre o cilindro e o frame selecionada para serviços com hidrocarbonetos é do 

tipo “D” (uma peça longa, outra curta). 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
i. Compressores alternativos são especificados para serem instalados em local aberto, coberto, não 

aquecido, e sobre uma base de concreto e epóxi no piso. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
j. Quando forem especificados sistemas auxiliares com redundância (ex. bombas de sistema de 

óleo lubrificante), a configuração proposta será um dos acionamentos através do eixo do 
equipamento principal e o outro por motor elétrico. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
k. O tipo de sensor de temperatura de mancal e o tipo de montagem devem ser: 

• Sensor: Termopar  
• Montagem: Rosqueado com mola (tipo baioneta) na pastilha (ou sapata) 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
l. Especificar dois sensores de deslocamento axial instalados perpendiculares ao colar de escora 

(quando integral ao eixo), mais um sensor instalado porém não conectado.  
Quando o colar de escora for removível, os sensores devem ser posicionados perpendiculares à ponta 
do eixo do compressor e um terceiro sensor instalado somente conectado para verificar a posição do 
colar de escora. 
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(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
 
4.4.6. Compressor de Parafuso 
a. Os Compressores de Parafuso devem ser especificados com reserva, pois não conseguem atingir o 

tempo de campanha estabelecido, maior que 3 anos. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. A definição do controle de capacidade é função do tipo de acionador e do tipo de compressor. Os 

compressores lubrificados terão controle de capacidade variando entre 20-100% através de slide 
valve. Os compressores não-lubrificados podem controlar capacidade por variação de rotação do 
acionador, através de variação de frequência ou por linha de recirculação. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. Os compressores de parafuso ficam instalados normalmente em área aberta, com cobertura, não 

aquecida. Podem ser instalados sobre uma base diretamente no piso. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. Especificar sistema de monitoração de vibração da carcaça, deslocamento axial e temperatura de 

mancal, fornecido pela empresa Bently Nevada modelo 3500. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
e. O tipo de sensor de temperatura de mancal e o tipo de montagem devem ser: 

• Sensor: Termopar  
• Montagem: Rosqueado com mola (tipo baioneta) na pastilha (ou sapata) 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
     
f. Especificar selo seco (dry gas seal) nos compressores não-lubrificados e selo mecânico a óleo para 

os compressores lubrificados. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 



        petroblog-Santini                                                                                  Página 32 de 38 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
g. O óleo dos selos é o mesmo óleo de lubrificação e de injeção nos rotores (em compressores 

lubrificados). Esse óleo pode ser tratado em um sistema de purificação instalado em uma tomada do 
vaso de separação primário. O objetivo da purificação do óleo é garantir que componentes pesados 
do óleo não condensem, contaminando assim o óleo. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
h. O acoplamento deve seguir a norma API 671, ser não lubrificado e de elementos flexíveis de aço 

inoxidável (discos ou diafragma). A guarda do acoplamento deve ser totalmente fechada e em 
material não centelhante com espaçador de 500mm. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
i. Em sistemas de refrigeração a propano, considerar a utilização de propano refrigerante para a 

refrigeração dos trocadores de calor do sistema de óleo. Essa aplicação reduz o custo de aquisição 
de trocadores de ar em locais onde não haja água de refrigeração e reduz o espaço da instalação, 
porém aumenta o consumo de propano refrigerante em torno de 10% com consequente aumento da 
capacidade do compressor e dimensionamento dos separadores adequado a essa capacidade 
extra. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
j. Especificar um rotor reserva para o compressor que deve ser balanceado e testado mecanicamente 

(mechanical running test). Após os testes o rotor deve ser embalado e transportado em um contêiner 
selado e purgado com N2, para armazenamento em posição vertical. Quando o acionador for turbina 
a vapor os mesmos requisitos são aplicados ao seu rotor reserva. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
 

4.4.7. Turbina a Vapor de Uso Geral 
a. Especificar turbinas para aplicações gerais, em serviços não críticos e serviços com disponibilidade 

de equipamento reserva. São aplicáveis nesse projeto as normas API 611 e as normas Petrobras 
pertinentes. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
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b. As turbinas devem ser especificadas para instalação em local aberto e não coberto. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
c. A selagem interna deve ser por labirinto e a selagem externa por anéis de carvão. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
d. A lubrificação dos mancais das turbinas deve ser por Oil Mist Purge. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
e. Especificar tacômetro digital para medição de rotação. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
f. Especificar uma manta térmica reutilizável com fixação por clips, para o isolamento térmico da 

turbina. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
g. Especificar para o controle de capacidade o governador Woodward, modelo Peak150. O sistema de 

trip por sobrevelocidade deve ser fornecido pelo mesmo fabricante. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
h. O atuador da turbina deve ser do tipo hidráulico. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
i. Especificar para a caixa de mancais uma conexão roscada M8 para instalação de acelerômetro para 

medição de vibração. O sistema de monitoração das turbinas deve ser fornecido pelo Contratante. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
j. Especificar dois sensores de deslocamento axial instalados perpendiculares ao colar de escora 

(quando integral ao eixo), mais um sensor instalado porém não conectado.  
Quando o colar de escora for removível, os sensores devem ser posicionados perpendiculares à ponta 
do eixo do compressor e um terceiro sensor instalado somente conectado para verificar a posição do 
colar de escora. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 

 
 
4.4.8. Turbina de Uso Especial 
a. Turbinas a vapor de uso especial são especificadas em serviços críticos onde não há disponibilidade 

de equipamento reserva para continuidade operacional da planta. São aplicáveis nesse projeto as 
normas API 612 e as normas Petrobras pertinentes. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. O Contratante deve informar, previamente ao Proprietário ou Cliente, para aprovação, qual o tipo de 

turbina a ser especificada, em função do balanço de utilidades, assim como os níveis de vapor 
considerados: 

Tipo:  ( ) contrapressão 
  ( ) condensação 
  ( ) com extração  
Nível de Vapor: 
 Sucção ou entrada: ( ) alta   ( ) média 
 Exausto ou saída: ( ) média ( ) baixa 
                           ( ) condensado @ ________ mmH2O 
 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. As turbinas são especificadas para serem instaladas em local aberto, coberto, não aquecido, e 

sobre uma base de concreto e epóxi sobre o piso. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. O atuador da turbina deve ser do tipo hidráulico. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
e. Especificar dois sensores de deslocamento axial instalados perpendiculares ao colar de escora 

(quando integral ao eixo), mais um sensor instalado porém não conectado.  
Quando o colar de escora for removível, os sensores devem ser posicionados perpendiculares à ponta 
do eixo do compressor e um terceiro sensor instalado somente conectado para verificar a posição do 
colar de escora. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
f. O tipo de sensor de temperatura de mancal e o tipo de montagem devem ser: 

• Sensor: Termopar  
• Montagem: Rosqueado com mola (tipo baioneta) na pastilha (ou sapata) 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
g. Especificar tacômetro digital para medição de rotação. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
h. Especificar para a caixa de mancais uma conexão roscada M8 para instalação de acelerômetro para 

medição de vibração. O sistema de monitoração das turbinas deve ser fornecido pelo Contratante. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
i. Quando a turbina requerer a aplicação de Turning Gear, especificar que o seu acoplamento (engate) 

seja manual e seu desacoplamento automático. O acionamento deve ser feito por motor elétrico. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
j. A Trip and Throttle Valve deve ser localizada próximo à entrada da turbina, com comando de Trip 

local (manual) ou remoto. Especificar também um dispositivo para teste da válvula localmente 
(manual). 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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k. Especificar para o controle de capacidade um governador eletrônico fabricado pela Woodward 
modelo 505 classe "D" da NEMA. 

Três sensores de rotação são requeridos para esse sistema. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
l. O sistema de Trip por sobrevelocidade é executado através de votação 2em3. Quatro sensores são 

requeridos sempre que possível (sendo apenas três conectados). 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
m. A lubrificação dos mancais das turbinas deve ser por Oil Mist Purge. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
n. A selagem interna será por labirinto e a selagem externa por anéis de carvão. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
o. Para isolamento térmico especificar manta térmica reutilizável com fixação por clips. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 

4.5. Arranjo de unidades industriais 
a. Pipe-Rack 
Considerar uma elevação de 6000 mm para o primeiro nível dos pipe-racks e 1500 a 2000 mm entre 
níveis. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. A largura do pipe-rack deve ser limitada entre 6000 mm e 12000 mm.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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c. Os acionadores (motor ou turbina) de bombas de processo devem ser locados 
preferencialmente abaixo do pipe-rack e as bombas fora da projeção do mesmo. Exceto quando 
existirem resfriadores a ar sobre o pipe-rack, situação em que não devem ser instaladas 
bombas de processo sob o pipe-rack, pois, em caso de vazamento o produto é sugado pelos 
ventiladores do resfriador a ar, com riscos de propagação do fogo. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
d. Elevação do greide 
Adotar 100000 mm como elevação do greide de unidades de processo.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
e. As distâncias mínimas entre equipamentos seguirão valores estabelecidos pela norma 

Petrobras N-1674 Projeto de Arranjo de Instalações Industriais Terrestres de Petróleo, 
Derivados, Gás Natural e Álcool. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: seguir a norma: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
f. É aceitável o arranjo de unidade baseado no conceito de modularização (skids). 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho os seguintes critérios de modularização. 
Dimensão de cada módulo ou skid: 
Largura ______________mm 
Altura  ______________ mm 
Comprimento ______________ mm 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
g. A remoção de feixes de permutadores de calor elevados, acima de 3500 mm do solo, deve ser 

com guindaste e saca-feixe. Não deve ser prevista estrutura com monovia para auxílio à 
remoção de feixes de trocadores de calor elevados. 

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
h. O arranjo padrão utilizado nos trocadores casco e tubos em série deve ser o empilhamento flange a 

flange. Nos serviços com requisitos especiais de manutenção ou operação, como nos trocadores de 
alta pressão (Breech Lock Closure® e/ou Screw Plug Closure®) ou trocadores com liberação 
individual de cascos para limpeza, o arranjo utilizado será o lado a lado.  

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
 
4.6. Materiais de equipamentos e tubulações 
a. O material dos tubos em trocadores de calor do tipo casco e tubos deve ser selecionado de 

modo a garantir uma vida útil do feixe de 12 anos.  
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: a vida útil do feixe tubular deverá ser de ___ anos. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
b. No caso de se especificar o uso de aço inoxidável austenítico como material construtivo de 

equipamentos, avaliar se há restrição devido à possibilidade de ocorrência de corrosão sob 
tensão (CST) por cloretos externos (atmosfera marinha, por exemplo):  

(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
c. Especificar o uso de aço carbono como material dos tubos em trocadores de calor com água de 

resfriamento doce, tratada e com inibidor. 
(  ) Aceito o critério.   
(  ) Proponho o seguinte critério: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
 


