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1. Objetivos  
Apresentar um roteiro para o acompanhamento de todo o processo fabril de Vaso de Pressão, 
desde o recebimento da matéria prima até a expedição do produto final, que comprove a 
conformidade com as normas de projeto e fabricação e com o sistema da qualidade.  
A auditoria é uma avaliação que visa garantir qualidade dos bens adquiridos, desenvolver o 
mercado e consolidar para a inserção de novos conceitos de confiabilidade operacional e de alto 
desempenho. 
 
 Os objetivos são: 
 - Qualificação de Fornecedores;  
 - Desenvolvimento de Mercado e de Produtos; 
 - Fomentar a competitividade; 
 - Identificar o nicho competitivo de cada fabricante; 
 - Identificar fabricantes com diferencial de tecnologia. 
 
A avaliação é de fornecedores e de subcontratados, de materiais e serviços, de fabricação de 
vasos de pressão, baseado nos quesitos da ISO 9001, nos requisitos técnicos de Normas 
internacionais e Normas de cada Empresa, relativos aos serviços de fábrica. 
 
Notas: 

a-  Norma ISO 9001 – Gestão da Qualidade 
A ISO 9001 é uma norma de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) reconhecida 
internacionalmente, utilizada por organizações que desejam comprovar sua capacidade de 
fornecer produtos e serviços que atendem às necessidades de seus clientes e das partes 
interessadas.  
A sua função é a de promover a normatização de produtos e serviços, para que a qualidade dos 
mesmos seja permanentemente melhorada. 
São estabelecidos requisitos que auxiliam a melhoria dos processos internos da organização, a 
maior capacitação dos colaboradores, o monitoramento do ambiente de trabalho, a verificação 
da satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores, num processo contínuo de melhoria 
do sistema de gestão da qualidade.  
A certificação ISO é vantajosa para as organizações uma vez que lhes confere maior 
produtividade e credibilidade - elementos facilmente identificáveis pelos clientes -, aumentando a 
sua competitividade nos mercados nacional e internacional.  
Em setembro de 2015, foi publicada a NBR ISO 9001:2015.  
 

b- São considerados Vasos de Pressão: 
• Vasos de pressão, propriamente ditos; 
• Filtros de processo; 
• Reator de processo;  
• Torre de processo; 
• Esferas de gás; 
• Permutador de calor casco-tubo, tipo TEMA; 
• Permutador de calor de placa; 
• Resfriador a ar. 

 
A auditoria completa deve compreender as seguintes 6 áreas de trabalho: 

• Sistema de gestão da qualidade; 
• Tecnologia de projeto; 
• Tecnologia de processo fabril; 
• Insumos/aquisição/qualificação de fornecedores/inspeção de recebimento; 
• Capacidade fabril: máquinas e pessoal; 
• Capacidade logística: estadas,/porto/serviço para transporte/escoamento da produção. 
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Neste documento são listados os quesitos relativos à Tecnologia de Projeto e Tecnologia de 
Processo Fabril, contemplando capacitação técnica, padrões de engenharia, procedimentos de 
fabricação, para vasos de pressão conforme os códigos de projeto e construção ASME Sec VIII 
Div 1 e Div 2. 
 
O resultado esperado da auditoria não é apenas constatar as não-conformidades, mas 
especificamente preparar, em comum acordo com o Fabricante, um Plano de Ações com 
cronograma de realização, para correção das deficiências detectadas e posterior conferência.  
 

2. Participantes da Auditoria 
A equipe de auditores deve ser constituída, de preferência por três integrantes: 

a- Um auditor líder com pleno conhecimento da norma ISO 9001; 
b- Um auditor especialista em projeto e fabricação de Vasos de Pressão; 
c- Um funcionário da Empresa a ser auditada, que auxiliará no transcorrer da avaliação e 

testemunhará todo o processo. 
 

3. Conhecimento prévio da Empresa 
Para a preparação da auditoria é importante definir-se bem o escopo dos trabalhos. 
Dessa forma as informações básicas sobre a Empresa devem ser conhecidas previamente pela 
equipe auditora. 

• Fabricante ou Revendedor: 
• Localização: 
• Período da auditoria:  
• Objetivos 

o Auditoria de Capacitação e Qualificação para Projeto e Fabricação de Vasos de 
pressão, Reatores de processo, Torres e Permutadores de Calor, pelo código 
ASME Sec VII Div 1; 

o Auditoria de Capacitação e Qualificação para Projeto e Fabricação de Vasos de 
pressão, Reatores de processo, Torres e Permutadores de Calor, pelo              
código ASME Sec VII Div 2; 

• Informações adicionais: 
o - lista de fornecedores qualificados para chapas de aço C, aço liga Cr Mo e de 

aço inoxidável; chapas cladeada, forjados, flanges, tubos de condução e 
acessórios, tubos de troca térmica, parafusos e estojos, consumíveis de 
soldagem; 

o - experiência com material aço Carbono e espessura máxima já trabalhada; 
o - experiência com material aço liga Cr Mo e espessura máxima já trabalhada; 
o - experiência com material aço inoxidável e espessura máxima já trabalhada; 
o - experiência com material cladeado; 
o - experiência com deposição de solda (weld overlay); 
o - lista de fornecimentos anteriores de equipamentos sob pressão, dimensões, 

espessura, peso, etc. 
o - lista de inspetores de ENDs qualificados e certificados; 
o - equipe de engenharia e capacitação individual; 
o - softwares de cálculo disponíveis; 
o - lista de equipamentos fornecidos - prazos contratuais X prazos de entrega; 
o - equipamentos de soldagem disponíveis; 
o - equipamento para soldagem weld overlay; 
o - lista de soldadores qualificados e certificados; 
o - lista de inspetores de solda certificados; 
o - capacidade dos principais equipamentos: máquinas de corte; máquinas de 

soldagem, fornos de tratamento térmico - manipuladores - calandra - prensa – 
etc. 

o - capacidade de pontes rolantes; 
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o - acesso para matéria prima; 
o – modal de expedição: rodoviário, ferroviário, marítimo. 

 
• No caso de parcerias e subcontratações, informar ainda: 

o - empresas envolvidas; 
o - escopo dos serviços subcontratados de engenharia: programas de cálculo e de 

CAD para desenhos de fabricação; 
o - escopo dos serviços subcontratados de fabricação: soldagem, inspeção, 

tratamento térmico; etc.  
 

• SGQ-Sistema de Gestão da Qualidade: receber e analisar, previamente, o Manual de 
SGQ da Empresa.  

 
Nota:  
Antes da auditoria é importante que a Equipe Auditora receba o questionário no Anexo 
Manufacturer Qualification Survey respondido pela Empresa a ser auditada. 
 

4. Roteiro de avaliação das atividades de projeto  
Verificar a execução e controle dos serviços de:  

• Entrada da ordem de serviço: escopo do fornecimento e distribuição e acesso à 
documentação de contrato; 

• Conhecimento das normas e especificações contratuais; 
• Conhecimento das normas internacionais e brasileiras; 
• Cálculo mecânico conforme código de projeto e fabricação;  
• Análise de tensões pelo Método de Elementos Finitos, quando necessário; 
• Detalhamento para a fabricação; 
• Cálculo térmico e hidráulico de permutadores de calor e de internos; 
• Seleção e especificação dos materiais de construção; 
• Controle e emissão dos documentos de fabricação; 
• Desenhos de detalhamento para a fabricação de conjunto, de bocais, de acessórios e de 

internos; 
• Controle de códigos e normas de projeto e fabricação; 
• Fluxo dos documentos para a aprovação: execução, verificação e revisão, aprovação. 

 
5. Roteiro de avaliação das atividades de apoio à f abricação 

Verificar a execução e o controle dos serviços de: 
• Procedimento e compra de matéria prima; 
• Preparação do Plano de Inspeção e Testes- PIT; 
• Desenvolvimento dos desenhos de detalhamento para a fabricação; 
• Especificações de soldagem e de Tratamento Térmico; 
• Execução da inspeção de fabricação; 
• Procedimentos execução de ENDs; 
• Especificações de soldagem (EPS/RQPS); 
• Procedimento de aperto de parafusos e estojos; 
• Procedimento de movimentação e instalação de feixe de permutador de calor; 
• Procedimento de mandrilhamento; 
• Procedimento de soldagem tubos x espelho; 
• Procedimento de Teste de Pressão; 
• Verificação de não-conformidades. 

 
6. Limitações fabris 

Verificar as seguintes informações: 
• Limite máximo de espessura na calandra (frio e quente); 



Procedimento de Auditoria de Fabricantes de Vasos d e Pressão 
                                                         Tecnologia de Projeto  
                                                             Área Óleo & Gás 

        petroblog-Santini                                                                                                    4/25 

• Limite máximo de espessura para corte (frio e quente); 
• Limite máximo de espessura para furação (frio e quente); 
• Limite máximo de carga transportada (horizontal) e de elevação de carga (vertical) das 

pontes rolantes; 
• Limite máximo de usinagem, para chanfros de solda e espelhos; 
• Limite de dimensões, peso e temperatura do forno de TTAT e controle do tratamento; 
• Processos de soldagem; 
• Máquinas de execução de “welding overlay”. 
• Máquinas de torqueamento e de tensionamento de parafusos e estojos; 
• Área de estoque reservada para materiais especiais (aços inoxidáveis) e adequação das 

máquinas para trabalho com esses materiais; 
 

7. Documentos do Fabricante a serem apresentados pa ra Auditoria da Engenharia de 
Projeto e de Fabricação 

• Lista de fornecimentos anteriores de: 
o Vasos de pressão 
o Torres 
o Reatores 
o Permutadores de calor 
o Caldeiraria em geral 

 
• Lista de Principais Clientes e fornecimentos nos úl timos cinco anos 
 
• Cópia dos seguintes documentos como evidências obje tivas de trabalhos 

executados: 
o Desenhos de fabricação 
o Desenhos de detalhamento para a fabricação: uso de CAD, AUTOCAD;  
o Memórias de cálculo mecânico 
o Desenhos comentados 
o Detalhes de chanfros de solda 
o Requisições de compra de matéria prima 
o Plano de solda 
o IEIS- Instruções de execução e inspeção de soldas 
o EPS / RQPS 
o Relatórios de ensaios: ENDs 
o Relatório de execução de PWHT e TH 

 
• Equipe de engenharia  

o Currículo: engenheiro chefe, engenheiros de projeto, projetistas, cadistas. 
o Responsabilidades de cada um 

 
• Fornecedores qualificados 

o Empresas de engenharia contratadas 
o Consultorias contratadas 

 
• Procedimentos de execução do projeto de fabricação 

o Entrada do Pedido de Fornecimento; 
o Distribuição interna dos documentos do Pedido de Compra; 
o Análise crítica de projeto; 
o Preparação da orçamentação; 
o Controle das normas e especificações envolvidas no fornecimento; 
o Seleção dos materiais construtivos que atendem às especificações de serviço 

geral ou especial (H2S, H2, Letal,...); 
o Execução do projeto: hidráulico, térmico, mecânico; 
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o Programas de execução dos cálculos: hidráulico, térmico, mecânico, próprios e 
comerciais. Os programas de cálculo e dimensionamento mais utilizados são: 
PROTOL, PVElite (da COADE) e o COMPRESS. Para cálculos térmicos os 
programas comerciais mais utilizados são HTRI (americano) e o HTFS (inglês);  

o Programas de execução de análises especiais. Os mais utilizados são ANSYS, 
COSMOS, NASTRAN; 

o Validação dos programas de cálculo e dimensionamento; 
o Execução de cálculos especiais: análise de tensões, análise dinâmica, vibração, 

fadiga; 
o Controle de documentação emitida durante e após o fornecimento; 
o Assistência técnica pós-venda. 

 
• Informar ainda para o caso particular de permutador es de calor e resfriadores a ar 
a - Experiência anterior  
  - clientes; 
  - tipos de permutadores de calor "TEMA shell and tube" já foram fornecidos;  
  - tipos de resfriadores a ar já fornecidos; 
  - empresa subcontratada de Engenharia;  
  - curriculum vitae da equipe contratada; 

     b - Executa Projeto Térmico  
  - qual o software utilizado?  

     c - Executa Projeto Mecânico  
  - qual o software utilizado?  

     d- Desenhos mecânico e de fabricação 
       - CAD utilizado?  
     e - Códigos e normas (edições e adendas)  

  - possui e conhece o ASME Sec VIII Divisão 1 parte HTX ?  
  - idem para ASME Sec II?  
  - possui e conhece o TEMA?  
 
• Lista de Normas e Códigos controlados 

o Normas Regulamentadoras do Ministério de Trabalho e Emprego 
o ABNT 
o Petrobras 
o ASME 
o ASTM 
o API 
o ISO 
o NACE 
o TEMA 
o MSS 

 
8. Lista de trabalhos que atestam a tradição e a ex periência em projetos de 

fabricação de vasos de pressão. 
 
8.1 Conforme ASME Sec VIII Div 1 

Empreendimentos  Vasos de pressão, Torres e Re atores de 
processo, Permutadores de calor. 

Período d a 
fabricação 

Apresentar lista dos fornecimentos que servirão de evidências para a auditoria.  
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8.2 Conforme ASME Sec VIII Div 2 

Empreendimentos  Vasos de pressão, Torres e Reatores de 
processo, Permutadores de calor. 

Período da 
fabricação 

Apresentar lista dos fornecimentos que servirão  de evidências para a auditoria.  

   

   

   

   

 
8.3- Listas de fornecimentos  
Nas listas de fornecimentos informar, necessariamente: 

• Dados gerais sobre os clientes,  
• Data do fornecimento,  
• Dimensões principais (diâmetro, altura ou comprimento, espessura),  
• Peso,  
• Material base,  
• Fluido de processo,  
• Pressão e temperatura de projeto,   
• Código de projeto mecânico.  

 
Para caso de permutadores de calor as seguintes informações são necessárias, para o lado do 
casco e para o lado dos tubos: 

• TEMA type; 
• Nominal diameter and length; 
• Plant; 
• Client/Customer; 
• Engineering Co.; 
• Design and constructions code; 
• Fluids and contaminants: shell side and tube side; 
• Design and operating conditions (pressure and temperature): shell side and tube side; 
• Special service: H2, H2S, lethal/toxic, fatigue, 
• Dutty or surface of thermal change; 
• Materials: shell side and tube side; 
• Number of tubes; 
• Cladded or weld overlaid; 
• Weight: empty and hydrotest conditions; 
• Weight only the bundle. 

 
9. Listas de verificações a serem realizadas 

Documentação  Comentários  
Certificação ISO e ASME para projeto e construção de Vasos de pressão, Filtros, 
Torres e Reatores de processo, Permutadores de calor e Resfriadores a ar: 

- ISO 9001 
- ASME VIII Div 1 / Selo U 
- ASME VIII Div 2 / Selo U2 
- ASME I / Selo S 
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Certificações adicionais: 
- ISO 14001 
- OHSAS 18001  
- SA 8000. 

 

Completeza do Manual do Sistema de Qualidade e o tratamento das não-
conformidades 

 

Coleção atualizada das normas aplicáveis ao escopo dos fornecimentos: 
ASME VIII 1 ; 
ASME VIII 2 ; 
ASME II Parts A, B, D ; 
ASME V; 
ASME IX; 
TEMA; 
BS 5500; 
AD Merkblatter; 
DIN; 
API; 
ASTM; 
AWS; 
NACE; 
MSS; 
AISC; 
API; 
ABNT NBR 6123 (análise de cargas de ventos); 
Norma Regulamentadora NR-13. 

 

Principais serviços executados com pessoal próprio  Comentários  
      a-  Projeto mecânico e de fabricação; 

b- Corte e calandragem das chapas; 
c- Prensagem de tampos; 
d- Soldagem de corpo e tampos e bocais; 
e- Usinagem dos espelhos; 
f- Furação dos espelhos; 
g- Expansão e mandrilamento de tubos de troca térmica; 
h- Dobramento de tubos de troca térmica; 
i- Aletamento dos tubos de troca térmica; 
j- Solda de resistência de fixação tubo x espelho 
k- Tratamento térmico de alívio de tensões; 
l- ENDs de fabricação; 
m- TH-Teste de pressão hidrostático; 
n- Montagem do feixe tubular e instalação no permutador  
 

 

        Principais serviços executados por  contratação de  terceiros: informar 
qual serviço, empresa subcontratada, sistemática de  qualificação e gestão 
de projetos.  

             
Comentários 

� Fornecimento dos tampos ou calotas  
     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem, ...)   
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados. 
 

 

� Fornecimento d e componentes forjados  
     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica (certificação ISO, 
auditagem ...)  
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados. 
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� Subcontratação de serviços de projeto térmico  – analítico de 
permutadores 

     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica as contratada 
(certificação ISO, auditagem...)  
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
     c- há validação dos “softwares” utilizados. 
     d- experiência anterior 
          Clientes? 
          Tipos de permutadores de calor já foram projetados?  
          "TEMA shell and tube"? 
          Curriculum que comprove conhecimento e experiência da equipe? 
     e- Sobre projeto térmico 
         - qual o "soft" utilizado? 
 

 

� Subcontratação  de serviços de engenharia : projeto mecânico  de 
dimensionamento conforme código, análises especiais , 
detalhamento de fabricação  

     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem ...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção 
     c- há validação dos “softwares” utilizados. 
     d- sobre projeto mecânico 
          - "soft" utilizado? 
     e- Sobre projeto de detalhamento para a fabricação 
         - uso de qual CAD; 
            AUTOCAD? 
            INTERGRAPH? 
     f- Códigos e normas (edições e adendas?) 
        f.1-  possui e conhece o ASME Sec VIII Div 1 parte HTX , agora mandatória 
para cálculo mecânico de permutadores de calor e ASME Sec II?; 
       f.2-  possui e conhece o TEMA?; 
       f.3- possui e conhece o API-660? 
       f.4- possui e conhece as normas Petrobras: N-253, N-466, N-268? 
 

 

� Subcontratação  de serviços de cons ultoria para análises de tensão 
(FEA)  

     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção 
     c- há validação dos “softwares” utilizados 
 

 

� Subcontratação de serviços de projeto de processo, projeto 
estrutural e fabricação de internos de Torres e Rea tores 

     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção 
     c- há validação dos “softwares” utilizados. 
 

 

� Subcontratação dos serviços de expansão dos tubos  no espelho, 
dobramento de tubos “U” e montagem de feixe tubular  e instalação 
no casco do permutador. 
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     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

� Subcontratação dos serviços de soldagem dos tubos n o espelho do 
permutador  

     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

 

� Subcontratação de aletamento de tubos troca térmica  de 
permutadores 

     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

 

� Subcontratação de serviços de aperto de montagem de  parafusos e 
estojos 

     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

 

� Subcontratação de serviços de execução dos ENDs de fabricação  
     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada  
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

 

� Subcontratação de serviços de inspeção de solda  
     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada  
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

 

� Subcontratação de serviços de execução de Tratament o Térmico  
     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

 

� Subcontratação de serviços de aplicação de revestim ento 
superficial: metálico (“welding overlay”) ou não-me tálico (ebonite, 
derakem) 

     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

 

� Subcontratação de serviços de execução de aplicação  de 
Revestimento Refratário 
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     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

� Subcontratação de serviços de execução de Teste de Pressão 
Hidrostática 

     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem ...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

 

� Subcontratação de serviços de Montagem de Campo  
     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

 

� Subcontratação de serviços de calibração de instrum entos  
     a- há critérios de avaliação periódica da capacitação técnica da contratada 
(certificação ISO, auditagem...) 
     b- há controle de documentos emitidos, verificados, revisados e certificados 
para a construção. 
 

 

Procedimentos próprios para fabricação  Comentários  
     a- Procedimento de controle da qualidade (PMI-Procedure for Metal 
Identification) da matéria-prima de fabricação; 
 

 
 

     b- Plano de corte de chapas, compreendendo as quantidades de amostras 
para a qualificação do procedimento de solda e para os apêndices das soldas de 
produção 

 

     c- Procedimento de fabricação, montagem, instalação do feixe tubular, 
embalagem e transporte de permutadores de calor. 
 

 

     d- Procedimento de expansão dos tubos no espelho. 
 

 

     e- Plano de soldagem. 
 

 

     f- Soldagem de tubo em espelho.  

     g- EPS/RQPT  

     h- Plano de fabricação, Inspeção e Testes – PIT  
(serviço, documento / norma aplicável, critério de aceitação). 

 

     i- Procedimento de serviços de aperto inicial dos estojos, conforme ASME 
PCC-1 2000. 

 

     j- Procedimento de dobramento dos tubos. 
 

 

     k- Procedimento de inserção de feixe tubular no casco. 
 

 

     l- Procedimento de Teste de pressão hidrostático ou pneumático. 
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    m- Procedimento de preservação e hibernação.  

    n- Procedimento de embalagem e expedição para transporte.  

    o- Tolerâncias de fabricação: conforme ISO-2768  

 
10. Verificações específicas das atividades de proj eto mecânico e de detalhamento de 
fabricação 

 Informação  Comentário  
Posicionamento da atividade no modelo organizacional (organograma) 
da empresa. 
 

 

Lista da equipe de engenharia de orçamentação e projeto: engenheiros 
de material, engenheiros calculistas, projetistas, desenhistas de CAD, 
pessoal próprio e contratado. 
 

 

Conhecimento e atualização de normas técnicas de projeto e construção 
de Vasos de pressão, Torres e Reatores de processamento e 
Permutadores de calor: 
ASME Sec II Patrs A, B, C e D ---------------------------- 
ASME Sec VIII Div 1 ----------------------------------------- 
ASME Sec VIII Div 2 ----------------------------------------- 
ASME Sec V --------------------------------------------------- 
ASME Sec IX -------------------------------------------------- 
TEMA ------------------------------------------------------------ 
API 660 --------------------------------------------------------- 
API 661 --------------------------------------------------------- 
AWS ------------------------------------------------------------- 
NACE MR 0175 ----------------------------------------------- 
NACE MR 0103 ----------------------------------------------- 
 
Nota:  O GLOBAL IHS é serviço eletrônico de atualização de normas de 
interesse de 6 em 6 meses. 
 

 
 
  

Perfil de competência exigido para os técnicos em cada especialidade: 
    a- Seleção de materiais 
    b- Projeto mecânico  
    c- Projeto estrutural 
    d- Análise de tensões por Elementos Finitos 
    e- Projeto de detalhamento de fabricação 
 

 

Capacitação dos profissionais: formação acadêmica, cursos de pós-
graduação ou extensão, treinamento específico e experiência 
profissional das equipes de: 
    a- Orçamentação; 
    b- Materiais; 
    c- Projeto; 
    d- Detalhamento para fabricação; 
    e- Analista de tensões. 
 

. 

Matriz de atribuições para desempenho da atividade: conhecimento e 
experiências mínimos em cada função dos técnicos nas especialidades:  
    a- Orçamentação; 
    b- Materiais; 
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    c- Projeto; 
    d- Detalhamento para fabricação; 
    e- Analista de tensões. 

 
Matriz de treinamento e reciclagem anual dos técnicos nas 
especialidades:  
    a- Orçamentação; 
    b- Materiais; 
    c- Projeto; 
    d- Detalhamento para fabricação; 
    e- Analista de tensões. 
 

 

Apresentação dos seguintes documentos 
  a- Desenhos e Folha de Dados certificados  do projeto de 
detalhamento para fabricação de vasos, torres, reatores e permutadores 
de calor: conjunto, bocais, suportação, “template”, cargas sobre a base, 
lista de sobressalentes;  
  b- Apresentar desenhos de fabricação de Reatores e de Tambores de 
coque; 
  c- Apresentar cópia de um Prontuário NR-13; 
  d- Apresentar a memória de cálculo pelo código ASME e de análises 
especiais efetuadas; 
  e- Apresentar cópias dos seguintes documentos: 
    e.1- Mapa de soldas; 
    e.2- IEIS-Instruções de Execução de Inspeção de Solda;  
    e.3- EPS/RQPS; 
    e.4- Plano de pintura; 
    e.5- Plano de Inspeção e Testes (PIT); 
    e.6- Procedimento de TH-Teste de pressão; 
    e.7- Lista dos documentos de projeto; 
  f- Apresentar cópia de desenhos comentados pelo cliente; 
 g- Apresentar modelo de GRD (Guia de Remessa de Documentos). 
 

 

Apresentar evidências de execução da análise de consistência dos 
dados para projeto 
 

 

Apresentar evidências de projeto conforme código ASME/TEMA para 
Vasos de pressão, Torres, Reatores, Permutadores de calor: 
a- Dimensionamento do corpo e suportes para os carregamentos 
previstos;  
b- Verificação de cargas localizadas (bocais, suportação); 
c- Cálculo dos olhais de içamento e verificação da carga local;  
d- Determinação do Centro de Gravidade e locação dos olhais;  
e- Verificação para as cargas de movimentação, içamento e transporte;  
f- Verificação para cargas dinâmicas de vibração; 
g- Cálculo dos valores para aperto de estojos e parafusos;  
h- Verificação de permutadores de cascos superpostos, se no  
dimensionamento dos berços inferiores é incluído o peso dos 
permutadores superiores; 
i- Verificação da região do casco dos permutadores inferiores,  em que 
o permutador(es) superior(es) se  apóia, se é considerada a carga local 
transmitida; 
j- Verificação de “moke-up”, para o teste de arrancamento dos tubos 
soldados ao espelho, e para a qualificação do procedimento de 
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soldagem. 
h - Verificação do critério utilizado para a  necessidade ou não de junta 
de expansão, nos permutadores de espelho fixo (NEN), em função da  
diferença de temperatura de pele entre tubo e casco. 
 
Apresentação de Programas de Cálculo: próprios e comerciais, 
contemplando:  

a- Comprovação da validação dos programas e rotinas de cálculo;  
b- Exemplos de memórias de cálculos;  
 
� Exemplo de “Softwares” comerciais:  

PDMS OU AUTOCAD; 
SOLID WORK; 
SOLID WORKBENCH (do pacote do ANSYS); 
COMPRESS, 
PVElite / Code Calc, 
Saint’Ambrogio, 
DASASU 
PROTOL 
Com os módulos de:  
a- Vasos, Reatores e Torres conforme ASME Sec VIII Div 1 e ASME Sec 
VIII Div 2; 
b- Permutadores conforme TEMA e ASME VIII 1 Part UHX 

� Exemplos de programas de análise de tensões: 
ANSYS; 
COSMOS; 
ALGOR; 
SAP; 
NASTRAN. 
 

 
  

Apresentar evidências de controle das Normas e Códigos de Projeto 
 

 

Apresentar evidências de controle da documentação de projeto própria e 
de contratados: 

a- Arquivamento e rastreabilidade; 
b- Prontuário de atendimento a NR-13; 

c- Controle das emissões, retorno de comentários, revisões, 
aprovação final e certificação; 

 

 

Apresentar Normalização própria de execução e de controle das 
atividades de engenharia e de apoio à fabricação 
 

 

Apresentar exemplos da emissão dos documentos de compra de matéria 
prima de fabricação e equipamentos / componentes de “skids”  
 

 
 

Apresentar a lista de fornecedores qualificados:  
   Chapas nuas 
   Chapas cladeadas 
   Perfis laminados e soldados 
   Tubos 
   Acessórios de tubulações 
   Flanges 

Válvulas 
Consumíveis para soldagem (Qualificação FBTS) 

 



Procedimento de Auditoria de Fabricantes de Vasos d e Pressão 
                                                         Tecnologia de Projeto  
                                                             Área Óleo & Gás 

        petroblog-Santini                                                                                                    14/25 

Materiais refratários e de isolamento térmico 
Estruturas metálicas 
Ventiladores de Air-coolers 
Painéis elétricos 
Máquinas: compressores, bombas, atuadores 
Instrumentos 
Cabos elétricos e de instrumentação 
Tintas e revestimentos não metálicos 

            
Apresentar evidências de execução de Análise de Tensões pelo Método 
de Elementos Finitos (FEA - Finite Element Analysis): 
   a- Capacitação interna do pessoal envolvido; 
   b- Programas de cálculo e verificação: 
      * Programa ANSYS ou similar; 
      * SOLID Works 
      * ProE: pré processador para preparação dos modelos com “link” 
para cálculo pelo ANSYS. 
   c- Procedimento próprios de análise de tensões:  
        linear elástica e não linear (verificação de fadiga) 
   d- Experiências de análises já efetuadas 
 

 

 
11. Evidências a serem apresentadas para projetos A SME Sec VIII Div 1 e Div 2 

Informação  Comentário  
Projeto utilizando o programa de computador ou através de 
contratação de empresa de consultoria. 
 

 

Apresentar sistemática de controle da documentação de projeto e 
fabricação: 
a- Expedida por sub-fornecedores, 
b- Emitida pelo próprio fabricante; 
 

 

Apresentar um desenho planificado do costado e tampos, com 
todas as soldas de bocais, anéis de reforço, suportes internos e 
externos, para se verificar facilmente a interferência de soldas e a 
distância mínima entre cordões de soldas. 
 

 

Apresentar um desenho com o mapeamento das chapas do 
corpo (costado e tampos), identificando em cada uma o seu 
certificado de qualidade do material, tempo (horas) de ciclo 
térmico (aquecimento, patamar e resfriamento) empregado 
durante a fabricação, não conformidades existentes, e outras 
informações importantes. 
 

 

A inspeção por radiografia das soldas de reatores executada com 
acelerador linear para espessura entre 75 mm a 150 mm.  
 

 

O exame por ultrassom automatizado "TFOD" utilizado para as 
soldas não possíveis de radiografar e após o TTAT e o teste de 
pressão hidrostático. 
 

 

Fabricação iniciada somente após aprovação dos  procedimentos 
de soldagem ESP+RQPS (WPS+PQR)  . 
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Na compra das chapas, devido ao risco da segregação nas 
extremidades durante a laminação, o fornecedor deverá prever 
sobre-metal, nas dimensões de cada chapa, para possibilitar o 
recorte dessas extremidades. 

 

Os estojos devem ter comprimento e extremidades próprios para 
aperto com máquina tensionadora. 
 

 

Os pescoços dos bocais e da boca de visita devem ter 
comprimento próprio para permitir o aperto dos estojos com 
máquina tensionadora. 
 

 

Plano de fabricação, inspeção e testes, PIT com todas as 
informações requeridas pelo código de projeto e fabricação. 
 

 

Apresentar, em um único documento, PIT-plano de fabricação, 
inspeção, ensaios e testes, com seqüência das atividades 
durante a fabricação, para a PETROBRAS indicar quais os “hold 
points” que inspecionará. 
 

 

Em chapas espessas (acima de 75 mm), o chanfro para solda: 
tipo “J narrow gap” ou “J” duplo (a 1/3 da espessura lado interno). 
Não usar chanfro tipo duplo “V”.    
 

 

Vasos de grande espessura (>75 mm) fabricados de chapas, 
mesmo com uma única solda longitudinal em cada anel, têm 
apresentado distorções na região da solda, que desalinham as 
juntas circunferenciais, dificultando a fabricação e criando regiões 
com deformação local. 
 

 

Verificar a questão da medição das durezas ao longo da 
espessura (1/2 da espessura, ¼ da espessura e 2 mm abaixo da 
superfície), para conferir se há espaço para a esfera de medição. 
 

 

Verificar em fornecimentos anteriores: 
- medição de dureza  
- valores de tração a 1/2 espessura  
- valores de impacto  
- homogeneidade da estrutura, devido ao tratamento de têmpera 
e revenimento  
- ensaio de partículas magnéticas.  
- exame de ULTRASSOM deve ser registrado (registro gráfico),  
- chapa por corrida a ser utilizada para corpos de prova, de 
qualificação dos procedimentos de soldagem.  
 

 

Definição da carga de aperto dos estojos de Bocas de Visita e 
dos bocais conforma ASME PCC-1 2000. 
 

 

 
12. Evidências adicionais para projetos ASME Sec VI II Div 2 

Informação  Comentário  
Projeto utilizando o programa de computador ou através de 
contratação de empresa de consultoria. 
 

 

Para a área de elementos finitos, se existem capacitação e  
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experiência no código quanto à análise de tensões pelo método 
de elementos finitos, utilizando o software ANSYS, ou 
dependência de subcontratação. 
Capacitada para o projeto e fabricação de vasos de pressão, 
utilizando-se o código ASME Sec VIII Div 2. 
 

 

Verificar no caso de contratação de consultoria para suporte em 
análise de tensões:  
     a- capacitação do corpo técnico da empresa; 
     b- certificação ISO-9001; 
     d- relação de trabalhos já executados; 
     e- referências de usuários.  
 

 

Relatório sobre a análise de tensões: 
a- Informações básicas sobre os programas utilizados. 
Ex.: ANSYS versão 11 e pré-processador SOLID Works;  
b- Modelagem de todo o vaso e refinamento nas regiões de 
interesse; 
c- Carregamentos considerados:pressão, peso, vento, golpe de 
aríete, vibração, etc. 
d- Elementos empregados na análises: axissimétrica e não 
axissimétrica;  
d- Refinamento obrigatório da malha nas regiões: 
    d.1- Suportação: costado x saia x tampo inferior; 
    d.2- Bocais e bocas de vista ; 
    d.3- Bocais de interligação de tubulações de entrada e saída 
de produto (gás e líquido): além da pressão, incluir cargas 
externas de tubulação (peso e dilatação térmica) e golpe de 
aríete;  
e- Todas as memórias de cálculo de análise de tensões devem 
ter no mínimo as informações requeridas na Requisição de 
Compra. 

 

 
13. Requisitos para qualificação de Inspetores de S oldagem e de Soldadores 

• Comprovar a disponibilidade de inspetores de solda certificados por entidades 
independentes. 
São admitidos os seguintes níveis de profissionais na área de soldagem: 

o Brasil: Nível I e II segundo SEQUI/FBTS; 
o Europa: Engenheiro de solda certificado, tecnologista de solda certificado, 

especialista de solda certificado, inspetor de solda certificado, segundo ISO/IEC 
17024-2003 (IIW/EWF/IIS,etc); 

o Demais Países: Profissionais qualificados cujo sistema de qualificação esteja de 
acordo com ISO/IEC 17024-2003. 

• Comprovar a existência de qualificação de soldadores e/ou operadores de soldagem, 
devidamente aprovados por inspetor de soldagem nível 2 FBTS ou equivalente, e 
metodologia para controle da manutenção da qualificação dos soldadores. 

Notas:  
a) O inspetor de solda nível 1 ou equivalente deve estar na fábrica supervisionando as 
operações de soldagem. O inspetor de solda nível 2 ou equivalente pode estar disponível 
somente quando necessário para o desenvolvimento das  atribuições previstas para seu nível. 
b) É permitida a utilização de profissionais contratados, desde que comprovada a adequação da 
sua qualificação, e a sua imediata disponibilidade sempre que necessário nas atribuições 
previstas para seu nível. 
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c) Os inspetores de solda devem se qualificados por entidades certificadas conforme Normas 
ISO 2712 e EN 45013.  
A auto-qualificação como SNT não deve ser aceita, porém a qualificação SNP/ACCP pode ser 
aceita. 
14. Requisitos para qualificação de Inspetores de E ND 
Comprovar a adequação e validade da qualificação para inspetores para ensaios não-
destrutivos: líquido penetrante, partículas magnéticas, radiografia, ultra-som e correntes 
parasitas, nos níveis adequados às necessidades de fornecimentos conforme especificações do 
Comprador.  
A qualificação e certificação devem ser pelo Sistema Brasileiro de Qualificação e Certificação de 
Pessoal em END, conforme norma ABENDE NA – 001 ou por entidades internacionais 
independentes que atendam aos requisitos da norma EN 45013/ ISO 17024, e que operem em 
conformidade com as normas ISO 9712 ou EN 473, de acordo com as orientações contidas no 
documento- SEQUI-PETROBRAS - E-QP-SEQ-073. 

Nota: É permitida a utilização de profissionais contratados, desde que comprovada a adequação 
da sua qualificação, e a sua imediata disponibilidade sempre que necessário nas atribuições 
previstas para seu nível. 
 
15. Qualificação de Pessoal 
15.1 - Os Inspetores de Soldagem nível I e II, devem ser certificados pelo Sistema Nacional de 
Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem (SNQC), coordenado pela Fundação 
Brasileira de Tecnologia de Soldagem com a missão de verificação de soldagem, registros de 
qualificação dos Inspetores de Soldagem – FBTS, no âmbito nacional. 
 
15.2- Quando o fabricante situar-se fora do Brasil, a entidade independente de qualificação deve 
ser reconhecida no país onde o material é fabricado, devendo estar em conformidade com a 
norma ISO 9712 ou EN 473 e os requisitos na norma EN 45013. 
 
15.3 - O pessoal que executa e avalia as atividades de Ensaios Não Destrutivos, deve ser 
certificado por uma entidade independente, que desenvolva sua atividade conforme o Sistema 
Nacional de Qualificação de Pessoal em END da Associação Brasileira de Ensaios Não 
Destrutivos - ABENDE e/ou PETROBRAS/ENGENHARIA/SEQUI, no âmbito nacional. 
 
15.4 - O pessoal que executa e avalia as atividades de Ensaios Não Destrutivos realizados no 
exterior, deve ser certificado por entidades reconhecidas do país onde se realizam as atividades, 
devendo estar em conformidade com a norma ISO 9712 ou EN 473 e os requisitos na norma EN 
45013. 
 
15.5 - Todos os procedimentos de ENDs utilizados em fornecedores e/ou sub-fornecedores 
nacionais ou do exterior devem ser aprovados por examinador nível III certificado conforme 
ABENDE. 
 
15.6 - O pessoal envolvido nas atividades de Garantia e Controle da Qualidade deve estar 
cadastrado e habilitado pelo Sistema de Qualidade do fornecedor / Controle da Qualidade, 
mediante a um procedimento que defina treinamento específico, registro dos mesmos, 
periodicidade de avaliação e critérios de manutenção da habilitação.  
 
15.7 - Quando o processo de pintura for contratual, o fornecedor deve apresentar um plano de 
inspeção de pintura, contendo instrução para aplicação da tinta, procedimento de execução, 
conforme exigência contratual segundo as normas do Comprador aplicáveis ao fornecimento e 
uma sistemática de verificação da habilitação do pessoal envolvido nos processos de execução 
e inspeção, pelo Sistema de Qualidade do fornecedor / Controle da Qualidade (aprovado pelo 
fornecedor), mediante a um procedimento que defina treinamento específico, registro dos 
mesmos, periodicidade de avaliação e critérios de manutenção da habilitação.  
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16. Verificações nas Instalações Fabris 
16.1- Estocagem, manuseio e controle no recebimento. 

• Controle de recebimento (execução de PMI); 
• Rastreabilidade de materiais; 
• Estoque de materiais, especialmente aço inoxidável; 
• Controle de consumíveis de soldagem; 
• Manuseio de materiais, especialmente aço inoxidável; 
• Movimentação de carga e transporte; 
• Procedimentos formalizados para os recebimentos que contemplam critérios de 

aceitação, ensaios, controle e arquivamento dos certificados de origem; 
• Rastreabilidade das materiais primas na armazenagem e identificação; 
• Áreas segregadas para aço carbono e aço inoxidável. 

 
16.2- Soldagem e Tratamentos térmicos 

• Controle de processo de fabricação; 
• Soldagem incluindo qualificação de procedimentos e soldadores/operadores; 
• Tratamento térmico; 
• Ensaios não destrutivos das soldas, incluindo procedimentos, equipamentos e 

qualificação de pessoal; 
• Controle de temperatura na sala de conservação de consumíveis; 
• Sistemática de transferência de informação do supervisor para o soldador; 
• Procedimentos de solda (EPS) documentados; 
• Soldadores são qualificados por Inspetor Nível II; 
• Soldagem das peças é acompanhada por Inspetor Nível I que emite relatórios; 
• Setor (pessoa) responsável pela elaboração dos procedimentos de soldagem. 

 
17. Avaliação de serviços de soldagem 
17.1- Verificação do controle de consumíveis de soldagem: 

• Verificar sala de estocagem de consumíveis quanto a temperatura, umidade e 
identificação dos consumíveis (principalmente retorno); 

• Verificação da instrução de controle, incluindo definição de tempo e temperatura de 
secagem e temperatura de manutenção; 

• Verificação se os consumíveis estão sendo tratados como solicitado na instrução e 
registros do tratamento; 

• Verificar se os certificados de consumíveis estão sendo verificados conforme normas de 
referência; 

• Verificar se existe controle sobre número de ressecagem (máximo 1 vez); 
• Verificar se existe controle sobre relação de mistura fluxo novo/fluxo usado (máximo 1:1); 
• Verificar se os cochichos mantém o consumível na faixa de temperatura especificada (80 

a 150º C). 
 
17.2- Calibração: verificar se estão calibrados instrumentos/equipamentos relacionados a 
soldagem:  

• Estufas de secagem e conservação/manutenção de consumíveis; 
• Máquinas de soldagem; 
• Fornos utilizados para tratamento térmico das placas soldadas a serem utilizadas na 

qualificação dos procedimentos de solda ou PTC; 
• Cochichos; 
• Alicate amperímetro para monitoramento das atividades de soldagem.  

 
17.3- Monitoramento das atividades de soldagem  
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• Inspetor de soldagem nível 1 em todos os turnos em que as atividades de soldagem 
estão sendo executadas; 

• Verificação da preparação da junta soldada (tipo de chanfro, ângulo, gap, nariz, 
desalinhamento, acesso, posição a ser soldada,...); 

• Verificação (spot) dos parâmetros de soldagem com alicate amperímetro (A - V - 
velocidade - heat input - ); 

• Verificação das variáveis essenciais de soldagem conforme código de referência (mata 
junta, posição, gás, espessura, material, consumível,...); 

• Verificar documento disponível ao soldador e entendimento do mesmo (por exemplo: 
EPS, mapa de solda, ficha de soldagem); 

• Verificar sistema disponível ao supervisor de solda para seleção do soldador a ser 
utilizado em determinada junta; 

• Verificar disponibilidade na área da lista de soldadores qualificados (com todas variáveis 
essenciais conforme código e norma Petrobras N-2301) e monitoramento; 

• Verificar sistema de identificação dos soldadores e operadores de soldagem (estampar, 
mapa, caso de 2 ou mais soldadores na mesma junta); 

• Verificar realização END e ensaio visual conforme requerido no PIT; 
• Verificar realização END nas soldas a serem encobertas conforme norma Petrobras N-

268; 
• Liberação do visual de solda e dos END antes do TH e TT;  
• No caso de RT spot, verificar locais a serem radiografados e incluir maior número 

possível de soldadores nos ensaios; 
• Monitorar pré-aquecimento e interpasses conforme WPS evitando chuveiro de chama 

única proibido pela norma Petrobras N 268; 
• Verificar preparação do equipamento para tratamento térmico, quanto a posição e 

quantidade dos termopares e posição dos queimadores; 
• Acompanhar TT localizado atentando para faixa a ser tratada; 
• Aprovar gráfico de TT quanto a temperatura, tempo, diferenças de temperatura, temp. de 

início e final de tratamento, taxas de aquecimento/resfriamento; 
• Verificar continuidade da atividade do soldador visando manter sua qualificação; 
• Verificar atendimento do critério CDS quanto a necessidade de realizar nova 

qualificação, re-treinamento. 
 
18. Capacitação fabril e garantia de qualidade 

• Capacitação fabril quanto a pontes rolantes, corte, calandras, conformação de tampos, 
montagem; 

• Planejamento e controle da qualidade; 
• Registros da qualidade; 
• Controle de produto não conforme; 
• Segregação de uma área específica para fabricação de equipamento de aço inoxidável 

ou outra liga especial para evitar contaminação; 
• Sistema da qualidade implantado com procedimentos escritos; 
• Implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade conforme a NBR ISO 9001; 
• Procedimentos escritos para todas as atividades relacionadas com a qualidade do 

produto e treinamento do pessoal envolvido; 
• Sistema implantado para Controle de produto NÃO-CONFORME, que geram relatórios e 

pesquisa da causa raiz. 
 
19. Calibração 

• Calibração dos instrumentos de trabalho, indicadores de pressão de TH, termopares, 
paquímetros, trenas; 

• Instrumentos utilizados no processo são calibrados e com que período; 
• Como são arquivados os certificados de calibração; 
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• Plano de Calibração periódica para os instrumentos utilizados; 
• Controle de arquivo dos registros de calibração. 

 
20. Laboratório de metrologia 

• Verificar a validade de calibração dos padrões. 
 
21. Estocagem dos consumíveis (estufas e cochichos)  

• Eletrodos e fluxos. 
 
22. Exemplos de não conformidades mais comuns nos t rabalhos de fabricação 
22.1- De soldagem 

• Chanfros para soldagem com preparação inadequada; 
• Ponteador não qualificado; 
• Máquina de solda com aferição vencida; 
• Controle inadequado do pré e pós-aquecimento de junta soldada; 
• Disposição de consumíveis na estufa em desacordo com o mapa de localização dos 

mesmos; 
• Certificado de operador de soldagem não mostra todas as variáveis de soldagem; 
• Conservação de consumíveis em temperatura abaixo da recomendada; 
• Excessivo número de reparos de solda; 
• Má preparação das juntas, em nível de abertura da raiz, entrada no chanfro, 

irregularidades no chanfro, pontos de soldagem excessivos; 
• Soldador utilizado para a soldagem de enchimento, com eletrodo revestido não 

qualificado para aquele diâmetro; 
• Falta de controle de retorno de consumível de soldagem não utilizado; 
• preparação inadequada de chanfros, quanto a abertura, entradas no chanfro, 

ponteamento excessivo; 
• Não há estufas apropriadas para armazenamento, ressecagem e manutenção dos 

eletrodos; 
• Não há EPS e RQPS completas para todos os materiais soldados; 
• Incompatibilidades entre o ÍEIS e o PIT; 
• Falta de lápis térmico para “check” de temperatura de pré-aquecimento. 

 
22.2- De estocagem e recebimento da matéria prima d e fabricação 

• Estoque de material inoxidável junto com aço carbono, podendo causar contaminação; 
• Necessidade de melhorar limpeza e organização para evitar contaminação; 
• Chapa de aço inoxidável sendo preparada para corte sem os devidos cuidados para 

evitar contaminação; 
• Cuidados inadequados com material inoxidável a nível de contaminação; 
• Falha do sistema de rastreabilidade quanto a garantir que todas as corridas são 

analisadas e que os números destas corridas estão sendo transferidos corretamente 
para as peças; 

• Não há procedimentos de recebimento, controle, armazenamento dos consumíveis; 
• Não execução do controle de PMI no recebimento de matéria prima e componentes de 

fabricação. 
 
23. Fornecedores mais comuns 

• Internos de vasos de pressão: GLITISHKOCK, INTERPACKING; AÇOPLAST; SELMEC; 
GIUSTI; SULZER, SERMAT, HIGH PROCESS; 

• Serviços de mandrilagem: EXPANDER; 
• Serviços de soldagem especiais: MILLER METAIS; 
• Tubos aletados: Jaraguá; GEA; ARCOFIN; 
• “Clad” por explosão:  SECAL (tecnologia IPT); 
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• Conformação de tampos (gomos e rebordeamento): EIKA; CODISMONT; DEDINI; CBC, 
CEREC/Jaraguá . 

 
24. Empresas de engenharia nacional 

• Engº Martin Gutiahr – cálculos térmicos de permutadores de calor e “air coolers”; 
• TRESCA (engº André) – análise de tensões; 
• CEMEF (SJC - FEA); 
• Unitecnica (engº Jairo Mola) – análise de tensões; 
• EMROD (engº Chen) – cálculo pelo ASME VII Div 1 e Div 2; 
• PENTA – análise de tensões; 
• Sr Anselmo Achkar – cálculo de estruturas metálicas; 
• KFC Projetos e Consultorias Ltda; 
• Cadline – (usa Compress); 
• CMN - (usa PVElite). 

 
ANEXO 

Antes da auditoria a Empresa deve responder ao segu inte questionário: 
 

Manufacturer Qualification Survey 
Shop Name :  
Date:  
Survey Prepared By :  
 
I. Company Information 
1. Company Name:  
2. Shop Address:  
3. Mailing Address: 
4. Telephone No:  
5. Internet Address:  
6. Fax Number: +34 981 68 02 38 
7. This company is owned by:  
8. Plants or Affiliated Companies: 
9. Company Officials: 
    Managing Director:  
    Sales Manager:  
    Engineering Manager:  
    Production Manager:  
    QA Manager:  
10. Company organization chart:  
11. Is company unionized? Yes � No � 
    If yes: 
    Name of Union Contract  
    Duration Contract Expiration 
12. Strikes last 5 years (days):  
 
Ii. Financial Information 
1. Annual Turnover:  
Most recent year:  
2. Chief source of financing: 
    Bank:  
    Other:  
3. External auditors or other financial reference: 
   Name:  
   Address:  
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   Telephone No:  
   Contact:  
4. Credit Lines: 
   Bank Amount Taken-Up 
 
Iii. Scope of Work 
A. Design and Fabrication 
1. What functions does this shop typically perform? 
   Design  
      (Y/N)  
   Fabrication 
     (Y/N) 
   Equipment: 
     Pressure Vessels: 
    Heat Exchangers: 
             • Thermal 
             • Mechanical 
    Piping: 
            • Pipe Spools:  
           • Expansion Joints   
     • Skids:              
           • Modules:  
    Structural Steel: 
    Electrical:  
    Instrumentation:  
    Field Erection:  
    Control Panels:  
    Other: 
 
B. Project Management 
1. Would a Project Manager coordinator be assigned to each contract ?: Yes � No � 
2. Total number of project coordinators on staff: 
3. Number of procurement personnel on staff: 
 
C. Engineering 
1. Does Company have in-house Engineering: 
   Yes � No � 
   Number of Engineers (by discipline): 
   Mechanical:  
   Naval:  
2. Number of Piping Designers:  
3. Number of Draftsmen:  
4. Is computer aided design used for Engineering and/or 
Design work (CAD)? Yes � No � 
System used?  
 
Iii. Shop Information 
A. General Information 
1. Total Shop Manpower:  
     Permanent Workers:  
     Contract (Temporary) Workers: 
     Number of Qualified Welders:  
     Code: ASME IX? 
           AD Merkblatter? 
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           EN European Norm? 
2. What materials does this shop have experience with: 
Carbon Steel? Which specifications? 
Alloy Steel? Which specifications? 
Stainless Steel? Which specifications? 
Clad Steel? Which specifications? 
Non-Ferrous? Which specifications? 
Others?  
3. From what source is SA516 Grade 70, normalized material typically procured from? 
   Company/Country  
4. Shop is qualified, or certified to which of the following: 

a) ASME: Yes � No � What stamps:  
b) Date of most recent ASME certification: 

    c) ISO Certification: Yes � No �  Which certifications? 
     Date ISO certified:  
     Most recent ISO re-certification date: 
  d) AD-Merkblatt: Yes � No �  Which certifications? 
  e) BS: Yes � No �  Which certificatins? 
  f) EN European PED: Yes � No �  Which certifications? 
  g) National Board: Yes � No �  Which certifications? 
  h) Others: 
        - Bureau Veritas Type Approval Certificate? 
        - Lloyd’s Register Type Approval Certificate? 
        - Det Norske Veritas Type Approval Certificate? 
 
B. Electrical and Instrumentation 
1. Number of skilled workers to perform electrical work? 
     Permanent Staff: 
     Temporary Staff:  
2. Number of skilled workers to perform instrumentation work? 
     Permanent Staff:  
     Temporary Staff: 
 
C. Quality Control 
1. QA Manager reports to: 
2. Quality Control Staffing: 
   Total Permanent Q.C. Staff:  
          • Qualified in accordance with:  
          • Number of qualified inspectors: Permanent or subcontracted 

� Level I qualified:  
� Level II qualified:  
� Level III qualified. 

3. Is there a shop QA manual?: Yes � No � 
4. Which Qualified welding procedures are in place?: 
    SAW? 
    SMAW?  
    GTAW?  
    GMAW? 
    FCAW? 
    PAW?  
    Other: 
5. Does vendor perform: 
     Dye Pen: Yes� No� Subcontract � 
     Ultrasonic Pulse Echo: Yes� No� Subcontract � 
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     Ultrasonic Phased Array: Yes� No� Subcontract � 
     Ultrasonic TOFD: Yes� No� Subcontract � 
     X - Ray: Yes� No� Subcontract � 
     Gamma-Ray: Yes� No� Subcontract � 
     Hydro Test Equip: Yes� No�  
                    Max. Press. of: 
     Magnetic Particle: Yes� No� Subcontract � 
     Hardness Testing: Yes� No� Subcontract � 
      Pneumatic Testing: Yes� No�  
          Max.Pressure:  
      Leak test: Yes� No�  
          N2: 
          Helium:  
 
Iv. Manufacturing Equipment and Facilities 
1. Shop Size Information: 
           • Total area under roof (m²):  
     • Total usable area outside (m²):  
     • Largest door size material can move through:  x   meters 
     • Largest equipment size transportable by road: 
2. Shop Cranes: 
     Type Capacity Quantity Max. 
     Height 
     Under Hook 
       Bridge  Tons x   m. 
       Bridge Tons  x   m. 
       Bridge Tons  x   m. 
       Bridge Tons  x   m. 
       Bridge Tons  x   m. 
3. Rolling Capabilities 
      Max Thickness/Width 
      Cold:  mm (in) x meters  
       Hot:  mm (in) x meters  
4. Welding Machines 
      Capacity Quantity 
      SAW: 
               • Boom type:  
               • Self Propelled:  
               • Other:  
      MIG:  
      TIG:  
      Others:  
5. Beveling Equipment (type and quantity): 
6. Heat Treating Furnace 
      Permanent facility or temporary: 
      Fired by: 
      Inside Dimensions: 
      Automatic Control or Manual: 
      Method of loading: 
      Maximum temperature: 
      Dimensions 
7. Sandblasting under cover shops:  x  m. 
8. Painting: 
         • under cover shop:  x   m. 
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         • controlled conditions: Yes� No�  
9. Work Subcontracted Yes� No�  
    - Head forming 
    - Plate rolling  
    - Machining 
    - Heat treatment   
    - Sandblasting  
     - Painting  
10. Transportation: 
         • Barge loading at:  
       Distance from the shop: 
         • Railroad loading at:  
        Distance from the shop: 
 
V. References 
List three major customers: 
    Company: 
    Name: 
    Address: 
    Tel.: 
    Email: 
 
 
 
 
  

 
 
  


