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Engenharia de Projeto nas Organizações  

Especialização em Caldeiraria e Tubulações 
1. Introdução 

A operação de instalações de produção complexas, como as indústrias de refino de petróleo e 
petroquímicas, parques de armazenamento, terminais, termoelétricas, e ainda as instalações 
de exploração e produção de óleo&gás, nas áreas de processamento e de utilidades; 
necessitam de apoio do que se denomina engenharia de projeto e engenharia de manutenção, 
atividades executadas por engenheiros e técnicos, próprios e contratados. 
 
Cada Organização deve ter seu quadro próprio e permanente de engenheiros e técnicos, de 
projeto e de apoio técnico à manutenção, em quantidade suficiente, conhecimento, capacitação 
e experiência para resolver os impasses de rotina e emergenciais. 
 
As contratações na área de engenharia, seja de projeto como de manutenção, são válidas e 
necessárias, para prover mão-de-obra adicional na execução de 

• implantação de novos empreendimentos; 
• "revamps" de unidades existentes e projetos de melhorias; 
• prover a mão-de-obra de execução das atividades rotineiras de manutenção; 

porém as orientações, a supervisão e a fiscalização para execução dessas atividades devem 
ser exercidas por funcionários próprios da Organização. 
 
É "dever de casa" do engenheiro e do técnico de engenharia de projeto, da fábrica ou 
instalação, ser capaz de dar o primeiro atendimento em emergências operacionais, analisando 
a gravidade do problema ou falha e definindo as providências, mesmo que provisórias, para a 
retomada de operação o mais rápido possível. 
 

2. Terminologia 
Organização  – Companhia de indústria de óleo&gás, refinaria ou petroquímica, ou também 
fábrica ou instalação de produção de energia, como termelétrica.  
P&ID - Piping and instrumentation diagram 
Desenho ou diagrama de tubulação e instrumentação que mostra as tubulações do fluxo de 
processo, juntamente com os equipamento e a instrumentação de controle, de uma unidade de 
processo.  
FD – Folha de Dados ou Datasheet é um documento de projeto que apresenta de forma 
resumida, todos os dados e características técnicas de um equipamento ou produto. 
EPC – Contrato de construção de obras de grande porte, que inclui o projeto, fornecimento do 
material a construção (Engineering, Procurement and Construction Contracts), normalmente 
constituído por um Consórcio de empreiteiras ou fabricantes. 
CAPEX – É a sigla da expressão inglesa “capital expenditure” (em português, despesas de 
capital ou investimento em bens de capital) e que designa o montante de dinheiro despendido 
na aquisição (ou introdução de melhorias) de bens de capital de uma determinada empresa. 
SMS – é uma sigla que significa Segurança, Meio ambiente e Saúde. Trata-se de uma 
ferramenta organizacional, baseada em diretrizes gerais que norteiam as ações voltadas para:  
Segurança – proteção do trabalhador e para a integridade das instalações e equipamentos. 
Meio Ambiente – evitar a poluição da água, ar e solo. 
Saúde – bem estar do trabalhador, das famílias e das comunidades vizinhas às unidades 
industriais. 
Equipamentos e sistemas críticos  – São equipamentos e sistemas de tubulação 
indispensáveis à operação da unidade ou planta industrial, isto é, em caso de falha provocam a 
parada de produção da instalação.  
Equipamentos e sistemas “bad actors”  – São equipamentos e sistemas de tubulação em 
que ocorrem o maior nº de falhas ou defeitos, que requerem sucessivas intervenções da 
manutenção, proporcionando o risco acentuado de acidentes. 
Projeto básico  – É o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, 
orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa 
caracterização de obra a ser executada, atendendo às Normas Técnicas e à legislação vigente, 
elaborado com base em estudos que assegurem a viabilidade econômica e o adequado 
tratamento ambiental do empreendimento. 
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As várias especialidades envolvidas devem atender à: levantamento topográfico; sondagem; 
projeto arquitetônico; projeto de fundações; projeto estrutural; projeto de instalações 
hidráulicas, projeto de instalações elétricas; projeto da instrumentação; projeto de instalações 
telefônicas, dados e som; projeto de instalações de prevenção de incêndio; projeto de 
instalações especiais (lógicas, CFTV, alarme, detecção de fumaça); projeto de instalações de 
ar condicionado; e projeto de paisagismo. 
Deve ainda estabelecer com precisão, a localização e todas as características, dimensões, 
especificações, e as quantidades de serviços e de materiais, custos e tempo necessários para 
execução da obra, de forma a evitar alterações e adequações durante a elaboração do projeto 
de detalhamento ou executivo e realização das obras. Todos os elementos que compõem o 
Projeto Básico devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado, sendo 
indispensável o registro da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, identificação do 
autor e sua assinatura em cada uma das peças gráficas e documentos produzidos. 
Projeto de detalhamento  – Compreende o conjunto de atividades para complementação do 
projeto de engenharia básica, que geram informações necessárias e suficientes, desenvolvidas 
pelas várias disciplinas de engenharia, visando ao preparo ou complementação de 
especificações, memoriais descritivos, folhas de dados, listas, desenhos e procedimentos, 
relativos aos componentes e obras de uma unidade ou planta industrial, atendendo a padrões e 
códigos estabelecidos, em grau de detalhe tal que permite, através de pareceres técnicos, 
aquisição e fabricação dos sistemas, equipamentos e materiais, a consequente construção, 
montagem, condicionamento, pré-operação e operação da instalação industrial.    .  
 

3. Engenharia de projeto 
Geralmente, a implantação de uma indústria é dividida em planejamento, projeto básico, projeto 
de detalhamento, suprimentos, construção e montagem, pré-operação, testes e operação.  
O modelo de gestão de se contratar de terceiros (EPCistas, empreiteiras e consórcios) as 
atividades de engenharia de projeto básico, junto com C&M - Construção e Montagem, na 
implantação de novas instalações, tem demonstrado maus resultados: 

• onera os gastos de CAPEX, por atrasos sistemáticos; 
• falta de compromisso dos executantes com a qualidade e a segurança; 
• perda de conhecimento entre os empregados da Organização, por não exercício da 

atividade e nenhuma  preservação da experiência.    
É muito importante e não se pode deixar de exercitar, continuamente, a capacitação nas áreas 
de engenharia, suprimento, planejamento e gerência de empreendimentos, sob a pena de 
enfraquecimento da engenharia de projetos da Organização. 
 
O grande risco é a perda de conhecimento inerente à função e uma dependência cada vez 
maior de contratações e terceirização de mão-de-obra. 
 
Este trabalho aborda, especificamente, a atividade de engenharia de projeto, de indústrias de 
óleo & gás, com ênfase nas atividades de Caldeiraria e Tubulações, e os seguintes pontos 
principais norteiam esta análise: 
a- Trabalhos próprios de engenharia de projeto considerados estratégicos e ou de necessidade 
de atendimento imediato e que não sejam terceirizáveis; 
b- Qualificação técnica necessária para o desempenho eficiente desses trabalhos; 
c- Treinamento requerido para o pronto atendimento; 
d- “Softwares” de cálculo, dimensionamento e planejamento;  
e- Garantia de pronta assistência (primeiro atendimento) às emergências operacionais.  
 

4. Estrutura de Gerência de Engenharia 
Uma Gerência de Engenharia é organizada por especialidades, que trabalham em conjunto, 
nas implantações de novas instalações e no suporte técnico às Gerências de Operação e 
Manutenção. 
As seguintes especialidades de Engenharias são as mais comuns em uma instalação industrial 
ou fábrica de porte, a serem exercidas com efetivo próprio e pessoal capacitado, com níveis de 
conhecimento e de experiência adequados.  
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Tipos de Engenharias de 
projeto 

Principais funções  
 

4.1. Engenharia de projeto de 
processo de sistemas e 
equipamentos 
 

- projeto conceitual de novas instalações; 
- cálculos de balanço de massa e energia; 
- projeto de processamento; 
- confecção de fluxograma de P&ID; 
- preparação de FDs de processo de equipamentos; 
- análise de cenários de sobrepressão de sistemas; 
- procedimentos e rotinas operacionais; 
- apoio à Operação; 
- análise de ocorrências operacionais. 

4.2. Engenharia de projeto de 
equipamentos e tubulações 
 

A equipe de Engenharia de projeto comporta técnicos e engenheiros 
das seguintes disciplinas:  

• Caldeiraria e Tubulações; 
• Civil e Arquitetura; 
• Máquinas; 
• Eletricidade; 
• Instrumentação e Controle. 

na execução das seguintes funções: 
- projeto de básico e de detalhamento de pequenos projetos, que 
atendem às modificações de campo e interligações provisórias; 
- preparação de especificação técnica de contratação de projetos de 
médio e grande portes; 
- parecer técnico e aprovação de projetos contratados; 
- assistência técnica durante licitações e depois na implantação do 
empreendimento. 
- seleção e especificação de materiais construtivos; 
- projeto mecânico de vasos de pressão; 
- projeto de instalação de sistemas de tubulações, incluindo 
suportação e verificação da flexibilidade; 
- seleção e especificação técnica de máquinas; 
- projetos de instalações elétricas; 
- seleção e especificação de equipamentos de sistemas elétricos; 
- projeto de instrumentação e especificação de instrumentos; 
- projeto de proteção contra sobrepressão ou vácuo de sistemas de 
tubulação e equipamentos; 
- análise de ocorrências e confecção de árvore de falha; 
- apoio à  Manutenção. 

4.3. Engenharia de 
manutenção 

 

- apoio técnico aos serviços de manutenção e reparos emergenciais 
de equipamentos e tubulação: torqueamento, soldagem, tratamento 
térmico; 
- especificação técnica dos serviços de comissionamento e testes de 
aceitação de máquinas e de malhas de controle; 
- preparação das especificações técnicas de contratos de 
manutenção: rotina e parada; 
- fiscalização da execução de trabalhos na área industrial; 
- análise de facilidades de execução de operação e manutenção nos 
projetos de novas instalações ou empreendimentos; 
- planejamento das atividades de manutenção de paradas de rotina e 
programadas; 
- apoio às atividades de compra e suprimento; 
- confecção das Listas Técnicas de sobressalentes e estoque de 
peças de reposição estratégicas à continuidade operacional. 

4.4. Engenharia de 
segurança 

 

- especificações de segurança de novas instalações; 
- procedimentos de segurança em trabalhos de manutenção; 
- especificação técnica dos contratos de segurança para as paradas 
de manutenção das unidades; 
- contratação de empresas de monitoração de emissões; 
- procedimentos de segurança em trabalhos de implantação de novas 
instalações ou empreendimentos; 
- verificação de projetos de Rede Aérea de Combate a Incêndio; 
- auditorias de procedimentos de segurança; 
– definição dos Padrões Básicos de Segurança da Organização. 
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4.5. Engenharia de 
confiabilidade 
 

- seleção dos equipamentos e sistemas críticos de cada unidade de 
processo; 
- seleção dos equipamentos e sistemas “bad actors”; 
- cálculo da confiabilidade de equipamentos e de sistemas. 

 
Na Organização, como um todo, há ainda outras atividades fundamentais na complementação 
e implantação das ações previstas e desenvolvidas, nas engenharias citadas, como por 
exemplo, as Gerências de Empreendimento, de Inspeção de Equipamentos e de Coordenação 
de Confiabilidade. 

 
5. Principais atribuições das Gerências de Engenhar ia 

Nos dias atuais, o volume dos trabalhos executados em Gerências de Engenharia das 
Organizações cresceu sobremaneira, com o agravante da obsolescência de equipamentos e 
sistemas de tubulações existentes, maior complexidade das novas unidades de processo e de 
utilidade, crescentes exigências de continuidade operacional, rentabilidade e confiabilidade das 
instalações.  
 
Os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal dessas Gerências vão desde produzir ou coordenar 
os projetos de modificações e melhorias até o controle do planejamento e da verba para a 
execução desses projetos, conforme o programa de investimentos da Organização. 
 
A estrutura da Gerência de Engenharia da Organização, para atender aos propósitos 
estratégicos de apoio à manutenção em situações de paradas, programadas ou de 
emergência, acompanhamento da execução e da implantação de projetos e de novos 
empreendimentos, deve estar baseada em um efetivo próprio mínimo e também na 
capacitação técnica, mesclando pessoal novo com pessoas experientes, todo o tempo.  
 
Para o desempenho satisfatório dessas ações, que correspondem às atividades pertinentes à 
continuidade operacional e confiabilidade das instalações, o pessoal próprio deve estar 
capacitado para executar, orientar, contratar e fiscalizar, no todo ou em parte, as tarefas 
descritas a seguir. 
 

Principais atividades típicas d e Gerências de Engenharia  
1 Execução e acompanhamento de projetos que abrangem: melhoria operacional, 

confiabilidade, reparos nas paradas para manutenção e de SMS.  

2 Atendimento às ações do dia-a-dia de continuidade operacional das unidades. 

3 Apoio técnico às ações de manutenção e inspeção para reparo de equipamentos e 
tubulações. 

4 Preparação e coordenação dos contratos de prestação de serviços de engenharia. 

5 Controle da qualidade e fiscalização de projetos de engenharia contratados. 
 

6 Fiscalização da execução de obras. 

7 Apoio às ações de Auditorias Externas, por ex. ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, ANP, 
NR-10, NR-13, NR-15, NR-20, TCU, etc. e de Auditorias Internas da própria Organização. 

8 Apoio à implantação de novos empreendimentos. 
 

9 Participação em grupos multifuncionais de avaliação e correção de falhas.  
 

Acresçam-se ainda outras atividades tais como: 
a- Acompanhamento e participação de programas de treinamento e reciclagem desenvolvidos pela 
Organização; 
b- Participação nos programas de certificação ISO, dentre outras iniciativas corporativas; 
c- Gestão da Documentação Técnica da Organização; 
d- Há ainda uma atividade importantíssima que é o registro e a guarda, para memória e 
aprendizado, das causas e soluções de ocorrências operacionais e de falhas de equipamentos. 
Esse material é valioso e as conclusões e recomendações devem ser analisadas e serem objeto 
de estudo, para o aproveitamento na preparação de palestras de segurança, abrangências 
internas e incorporação em procedimentos e especificações de projeto e de manutenção. 



             petroblog-Santini                                                                                     Página 5 de 13 
 

 
6. Engenharia de Projeto – Especialização em Caldei raria e Tubulação 

A Especialização em Caldeiraria e Tubulação é das mais importantes e de maior trabalho, 
tendo em vista que em uma instalação industrial de óleo&gás o maior volume de 
equipamentos, em quantidade e em porte, são os de caldeiraria, aí incluindo vasos de pressão 
(vasos, reatores, torres ou colunas, esferas de gás, permutadores de calor, filtros), fornos e 
caldeiras, tanques e silos de armazenamento, tochas, chaminés, sistemas de tubulação, 
válvulas industriais, estruturas metálicas, suportes de equipamentos e de tubulações, 
plataformas e escadas.  
Nos mais variados assuntos:  

• Isolamento térmico e Refratamento 
• Juntas e gaxetas de vedação; 
• Ligações flangeadas e aperto de montagem; 
• Materiais de construção; 
• Integridade; 
• Soldagem; 
• Tratamento Térmico de Alívio de Tensões; 
• Aperto de ligações flangeadas; 
• Recuperação de válvulas. 

 
6.1. Capacitação e treinamento 
A capacitação da equipe de projeto de caldeiraria e sistemas de tubulações visa atender às 
seguintes atividades. 

Atividades típicas de Engenharia de Projetos  
 

Profissional  

Confecção dos documentos de projeto básico e 
de detalhamento: especificações, desenhos, 
isométricos, relação de materiais. 
 

Técnicos de Projeto com conhecimentos em 
CAD 
Projetistas com experiência em CAD  
Desenhistas com experiência em CAD 

Execução de projetos de parada e de 
confiabilidade operacional 

Engenheiros Juniores 
Engenheiros Plenos 

Atendimento à continuidade operacional das 
instalações: “on site” e “off site”. 

Engenheiros Seniores 

Apoio técnico às ações de manutenção e 
inspeção para reparo dos equipamentos e 
tubulações 

 Engenheiros Seniores 

Preparação e coordenação dos contratos de 
prestação de serviço de engenharia 

 Engenheiros Plenos  
Técnicos de Projeto  

Controle da qualidade e fiscalização de projetos 
contratados 

Engenheiros Plenos 
Projetistas  

Fiscalização de obras 
 

Engenheiros Plenos 
Engenheiro Juniores 

Auditorias Engenheiros Seniores 
Apoio aos empreendimentos 
 

Engenheiros Plenos  
Projetistas  

Adequação a NR-13 e NR-20 Engenheiros Junior  
 

O exercício dessas funções é alicerçado em programas de software de preparo e controle da 
documentação técnica, de cálculo e dimensionamento de equipamentos e tubulações, a serem 
disponibilizados para uso na Organização. 
Os engenheiros e técnicos envolvidos nessas atribuições de engenharia de projeto, de 
instalações óleo&gás, devem ter um conhecimento específico e as demandas de treinamento 
devem ser baseadas em uma matriz do tipo “conhecimentos básicos requeridos para 
desempenho das atividades de Projeto de Caldeiraria  e Sistemas de tubulações”,  
preferencialmente, atendidos em cursos e seminários promovidos por entidades conceituadas. 
Outra medida, para as demandas mais críticas e urgentes, identificadas pela Organização, é 
montar e promover cursos internos on job com instrutores próprios, de pessoal mais experiente, 
de curta duração, essencialmente práticos. 
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Conhecimentos básicos requeridos para desempenho da s atividades de   
Projeto de Caldeiraria e Sistemas de tubulações 

I- Sistemas de tubulações  
1.1- Análise de suportação e flexibilidade de sistemas de tubulações 
1.2- Verificação de esforços em bocais de equipamentos 
1.3- Execução dos documentos e projeto de tubulação (desenhos e especificações) em CAD 
1.4- Aquecimento com traços de vapor ("Steam tracing") de tubulação e equipamento 
1.5- Purga de sistemas de vapor e de ar comprimido 
1.6- Análise dinâmica e utilização de  dispositivos para redução e controle de vibração em tubulações 
1.7- Aquecimento com traço elétrico ("electrical tracing") em tubulações 
1.8- Projeto e especificação de tubulações metálicas e não metálicas 
1.9- Seleção e Especificação de válvulas industriais 
1.10 - Inspeção, montagem e testes em tubulação 
1.11- Seleção e especificação de gaxetas de hastes de válvulas 
1.12- Seleção e especificação de juntas de vedação 
1.13- Seleção, especificação e verificação de juntas de expansão 
1.14- Seleção, especificação, verificação e calibração de suportes de mola 
1.15- Controle de qualidade de projetos contratados 
1.16- Acompanhamento da fabricação, montagem e testes de tubulações 
                                        II- Vasos de pressão e permutadores de calor  
2.1- Projeto e verificação mecânica de vasos de pressão e permutadores de calor pelos códigos ASME 
Sec VIII Div 1, Div 2, API 660, API 661 e TEMA  
2.2- Verificação de esforços localizados: WRC-107 e WRC-297 
2.3- Verificação estrutural de internos  
2.4- Verificação estrutural de suportes de vasos horizontais e verticais 
2.5- Verificação mecânica de flanges e espelhos de permutadores de calor 
2.6- Cálculo de aperto de estojos e parafusos de ligações flangeadas  
2.7- Análise de tensões por elementos finitos 
2.8- Cálculo de temperatura de metal de equipamentos refratados e de tubos de fornos e caldeiras  
2.9- Seleção, especificação e verificação do isolamento térmico de equipamentos e tubulações 
2.10- Acompanhamento da fabricação e montagem de equipamentos e tubulações 
2.11- Avaliação da integridade de vasos de pressão, tanques e tubulações: API STD 579, ASME FFS-1 
2.12- Temperatura mínima de operação e de teste hidrostático de Vasos de Pressão: API STD 920 
                                        III- Fornos e Caldeiras  
3.1- Acompanhamento de projeto de fornos 
3.2- Acompanhamento de projeto de Caldeiras 
3.3- Acompanhamento de projeto de queimador, pré-aquecedor de ar, ramonador, etc.  
                                        IV- Estruturas metálicas  
4.1- Projeto e verificação de estruturas metálicas 
4.2- Dimensionamento e verificação de suportes de tubulação 
4.3- Acompanhamento e aprovação de projetos de fabricação e montagem de chaminé metálica, 
conforme norma ASME STS-01 
                                      V- Tanques de armazenamento  
5.1- Seleção, especificação e projeto mecânico de tanques conforme API STD 650 e API STD 620 
5.2- Verificação estrutural de tanques de teto fixo e de teto flutuante 
5.3- Verificação da flutuabilidade de teto flutuante 
5.4- Dimensionamento de sistemas de aquecimento de tanques 
5.5- Verificação da carga em bocal de tanque 
5.6- Avaliação de espessura mínima de tanque 
5.7- Cálculo das perdas de produto por evaporação em tanques 
5.8- Seleção, dimensionamento e especificação de dispositivos de proteção de tanque para 
sobrepressão e descargas elétricas 
5.9- Verificação da temperatura e da pressão máximas do produto armazenado em tanque 
5.10- Acompanhamento e aprovação de projeto de fabricação e montagem de tanques 
                                         VI- Materiais e Soldagem  
6.1- Noções de Metalurgia e Soldagem 
6.2- Seleção e especificação de materiais metálicos e não metálicos 
6.3- Noções de soldagem e de ENDs-Ensaios Não Destrutivos 
6.4- Materiais, projeto e aplicação de revestimentos refratários e de isolamento térmico. 
6.5- Isolamento térmico de equipamentos e tubulações: seleção, especificação, dimensionamento e 
verificação. 
6.6- Especificação de TTAT – Tratamento Térmico de Alívio de Tensões em equipamentos e tubulações 
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6.2. Normas aplicáveis 
As normas utilizadas na indústria de óleo&gás são, na sua maioria, as normas americanas.  
As normas ou códigos ASME – American Association of Mechanical Engineers são as 
indicadas para projeto, construção, inspeção de fabricação e testes de novos equipamentos. 
Já as normas do API – American Petroleum Institute são as indicadas para as instruções de 
inspeção e manutenção de instalações existentes, projetadas e construídas conforme os 
códigos do ASME. 
 

Assunto  Norma ou Código utilizado  
Vasos de Pressão 
 

� ASME Boiler & Pressure Vessel Code VIII Division 1 
      RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS 
� ASME Boiler & Pressure Vessel Code VIII Division 2 

ALTERNATIVE RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE 
VESSELS 

 
� ABNT NBR 15417: Vasos de Pressão - Inspeção de Segurança em 

Serviço 
 
� API STD 510: Pressure Vessel Inspection Code: Maintenance 

Inspection, Rating, Repair, and Alteration 
� API RP 572: Inspection of Pressure Vessels (Towers, Drums, Reactors, 

Heat Exchangers, and Condensers) 
� API RP 934-A Materials and Fabrication of 2 1/4Cr-1Mo, 2 1/4Cr-1Mo-

1/4V, 3Cr-1Mo, and 3Cr-1Mo-4V Steel Heavy Wall Pressure Vessels for 
High-temperature, High-pressure Hydrogen Service 

� API RP 934-C Materials and Fabrication of 1 1/4Cr-1/2Mo Steel Heavy 
Wall Pressure Vessels for High-pressure Hydrogen Service Operating 
at or Below 825 °F (441 °C) 

� API RP 934-E Recommended Practice for Materials and Fabrication of 
11/4CR-1/2Mo Steel Pressure Vessels for Service Above 825 °F (440 
°C) 

� API STD 2510 Design and Construction of LPG Installations 
� API PUBLICATION 2510A 

Fire-Protection Considerations for the Design and Operation of 
Liquefied Petroleum Gas (LPG) Storage Facilities 

Permutadores ou 
trocadores de calor 

� TEMA - The Tubular Exchanger Manufacturers Association, Inc.  Shell 
and Tubes Heat Exchangers 
 

� ASME Boiler & Pressure Vessel Code VIII Division 1 
RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS 

 
� API STD 660 Shell–and–Tube Heat Exchangers for General Refinery 

Services  
� API STD 661 Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries - 

Air-cooled Heat Exchangers, 
� API STD 662 Plate Heat Exchangers For General Refinery Services  

Caldeiras 
 

� ASME Boiler & Pressure Vessel Code 
ASME Sec I - RULES FOR CONSTRUCTION OF POWER BOILERS 

� API RP 538 Industrial Fired Boilers for General Refinery and 
Petrochemical Service 

� API RP 573: Inspection of Fired Boilers and Heaters 
Fornos 
 

� API STD 530 Calculation of Heater-tube Thickness in Petroleum 
Refineries 

� API RP 573: Inspection of Fired Boilers and Heaters 
� API STD 560 Fired Heaters for General Refinery Service 

Tanques de 
Armazenamento 
 

� API STD 650 Welded tanks for oil storage 
� API STD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction 
� API RP 2003 Protection Against Ignitions Arising Out of Static, 

Lightning, and Stray Currents 
Tochas  
 

� API STD 537 Flare Details for General Refinery and Petrochemical 
Service 

Tubulações de 
processo e de utilidades 

� ASME B31.1 - Power Piping 
� ASME B31.3 - Process Piping 
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 � ASME B 31.4 - Pipeline Transportation Systems for Liquid 
Hydrocarbons and Other Liquids 

� ASME B 31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems 
� ASME B1.20.1: Pipe Threads, General Purpose 
� ASME B31G: Manual for Determining the Remaining Strength of 

Corroded Pipelines 
� ASME B16.25, Buttwelding Ends  
� ASME B36.10M, Welded and Seamless Wrought Steel Pipe  
� ASME B36.19M, Stainless Steel Pipe  

 
� API STD 570 - Piping Inspection Code; Inspection, Repair, Alteration, 

and Rerating of In-Service Piping Systems 
� API RP 574 - Inspection Practices for Piping System Components 

Downstream Segment 
� API RP 2028 Flame Arresters in Piping Systems 

Juntas de Expansão � EJMA - Expansion Joint Manufacturers Association 
 

� ASME B31.3 - Process Piping  
APPENDIX - METALLIC BELLOWS EXPANSION JOINTS 
 

� ASME Boiler & Pressure Vessel Code VIII Division 1 
RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS 
MANDATORY APPENDIX 26 - BELLOWS EXPANSION JOINTS 

Válvulas industriais 
 

� API Spec 6D Specification for Pipeline Valves  
� API Standard 594, Check Valves: Flanged, Lug, Wafer and Butt-

welding  
� API STD 598 Valve Inspection and Testing 
� API STD 599, Metal Plug Valves—Flanged, Threaded and Welding 

Ends Petroleum and Natural Gas Industries  
� API STD 600 Steel Gate Valves—Flanged and Butt-welding Ends, 

Bolted Bonnets 
� API STD 602, Steel Gate, Globe and Check Valves for Sizes DN 100 

and Smaller  
� API Standard 603, Corrosion-resistant, Bolted Bonnet Gate Valves—

Flanged and Butt-welding Ends  
� API STD 608, Metal Ball Valves—Flanged, Threaded and Welding 

Ends  
� API STD 609 Butterfly Valves: Double-flanged, Lug- and Wafer-type 
� API RP 621 Reconditioning of Metallic Gate, Globe, and Check Valves 
� API STD 622 Type Testing of Process Valve Packing for Fugitive 

Emissions  
� API STD 624 Type Testing of Rising Stem Valves Equipped with 

Graphite Packing for Fugitive Emissions 
� API STD 641. Type Testing of Quarter-Turn Valves for Fugitive 

Emissions 
 

� ASME B16.25 Buttwelding Ends 
� ASME B16.34 Valves - Flanged, Threaded, and Welding End 

 
� ABNT NBR 15827 

Válvulas industriais para instalações de exploração, produção, refino e 
transporte de produtos de petróleo — Requisitos de projeto e ensaio de 
protótipo 

Válvulas de Alívio e 
Segurança  
 

� API STANDARD 520 Sizing, Selection, and Installation of Pressure-
relieving Devices in Refineries Part I—Sizing and Selection 

� API RP 520 Sizing, Selection, and Installation of Pressure-Relieving 
Devices in Refineries Part II—Installation 

� API STD 2000 Venting Atmospheric and Low-pressure Storage Tanks 
� API STD 521 Pressure-relieving and Depressuring Systems 
� API STD 526 Flanged Steel Pressure relief Valves 
� API RP 576 Inspection of Pressure-relieving Devices 

 
� ASME PTC 25 Pressure Relief Devices 

Isolamento térmico e � ASTM C680 – Standard Practice for Estimate of the Heat Gain or Loss 
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Refratamento 
 

and the Surface Temperatures of Insulated Flat, Cylindrical, and 
Spherical Systems by Use of Computer Programs 

� ASTM C 1129 – Standard Practice for Estimation of Heat Savings by 
Adding Thermal Insulation to Bare Valves and Flanges 
 

� API RP 936, Refractory Installation Quality Control Guidelines—
Inspection and Testing Monolithic Refractory Linings and Materials  

Juntas e gaxetas de 
vedação 
 

� ASME B16.20, Metallic Gaskets for Pipe Flanges—Ring-Joint, Spiral-
Wound, and Jacketed  

� ASME B16.21 Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges 
Ligações flangeadas e 
Juntas de vedação 
 

� ASME PCC-1 Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint 
Assembly 

� ASME B16.48 Line Blanks 
� ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1⁄2 Through NPS 

24 
� ASME B16.47 Large Diameter Steel Flanges: NPS 26 Through NPS 60 

 
�  MSS SP-6 Standard Finishes for Contact Faces of Pipe Flanges and 

Connecting-End Flanges of Valves and Fittings 
Materiais de construção  
 

� ASME Boiler & Pressure Vessel Code  
MATERIALS 
Sec II Part A Ferrous Material Specifications 

� ASME Boiler & Pressure Vessel Code  
MATERIALS 
Sec II Part B Nonferrous Material Specifications 

� ASME Boiler & Pressure Vessel Code 
MATERIALS 
Sec II Part C Specifications for Welding Rods, Electrodes, and Filler 
Metals 

� ASME Boiler & Pressure Vessel Code  
MATERIALS 
Sec II Part D Properties  

 
� ANSI/UL 1709 

Standard for Rapid Rise Fire Tests of Protection Materials for Structural 
Steel 

 
Manutenção  e Reparos 
 

� ASME PCC-2  Repair of Pressure Equipment and Piping 
 

Integridade 
 

� API STD 579-1/ASME FFS-1 Fitness-For-Service 
� BS 7910 Guide to methods for assessing the acceptability of flaws 

in metallic structures 
Inspeção 
 

� API RP 580, Risk-Based Inspection  
� API RP 581, Risk-Based Inspection Technology  
� ASME Section V: Nondestructive Examination;  

Soldagem 
 

� ASME Boiler & Pressure Vessel Code ASME IX Welding  
� API RP 577 Welding Processes, Inspection, and Metallurgy 
� API RP 582 Welding Guidelines for the Chemical, Oil, and Gas 

Industries 
� API STD 1104 Welding of Pipelines and Related Facilities Pipeline 

Segment  
 
A seguinte correlação entre as duas normalizações é utilizada. 
 

 Projeto e fabricação  Manutenção , recuperação  e 
reparos 

Vasos de pressão, torres, reatores, 
permutadores de calor. 

ASME Sec VIII ASME PCC 2 
API STD 510 

Tubulações industriais ASME B31.3 API STD 570 
Tanques de armazenamento API STD 650 API STD 653 
Fornos API STD 530 API STD 560 
Caldeiras ASME Sec I API RP 538  
Aperto de ligações flangeadas ASME Sec VIII 

ASME PCC 1 
ASME PCC 1 
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Válvulas API STD 600, API STD 602, 
API STD 6D, 
ASME B16.34  

API STD 621 

Tratamento Térmico de Alívio de 
Tensões 

ASME Sec VIII API RP 582 

 
6.3. Programas comerciais de cálculo e dimensioname nto  
No mercado tecnológico há vários programas softwares de cálculo e dimensionamento, com 
validação de resultados. 
Não é obrigatório que a Organização possua todos eles, mas os de maior utilização devem ser 
adquiridos e disponibilizados para treinamento e utilização. 
 

Programas de computador disponíveis  
 

Programa “software”  

� Simulador de processos PETROX 
� Projeto térmico HTRI 

HTFS 
� Projeto de detalhamento de tubulação e maquete 

eletrônica 
PDMS 

� Automação de projeto básico e de detalhamento COMOS 
� Gerenciamento eletrônico de documentação técnica COMOS Módulo PQM 
� Planejamento de cronograma físico e financeiro PRIMAVERA 

MS PROJECT 
� Flexibilidade e suportação de tubulações 

 
CAESAR II 
TRIFLEX 

� Projeto mecânico e estrutural de Vasos de pressão 
 

PEVLIT 
CODECALC 
PROTOL 
MICROPROTOL 

� Análise de Tensões 
 

ANSYS 
SOLID WORK 
SOLID WORKBENCH  

� Estrutura metálica 
 

SAP 
SISTRUT 

� Projeto mecânico e estrutural de Permutadores de calor 
 

PVElite / Code Calculations 
PROTOL  
VEMPEC 
COMPRESS 

� Junta de expansão EJMA software 
 

� Esforços admissíveis em bocais de vasos de pressão WERCO 
CODECALC 
CAESAR 

� Dimensionamento e verificação de espessura de tanques 
de armazenamento conforme API STD 650 

http://www.piping-
designer.com/index.php/disci
plines/mechanical/88-
stationary-
equipment/tank/1530-api-
std-650-tank-
calculator?title=API_Std_650
_Tank_Calculator 

� Programas de CAD – Computer Aided Design 
 

AUTOCAD  
PDMS  
REVIEW  

 
7. Considerações e conclusões 

Considerando a seguinte situação: 
1.- A natural obsolescência das unidades existentes, o que implica em aumento dos serviços 
de rotina e paradas, análises frequentes de integridade e reparos sofisticados; 
2.- As especificações rigorosas, com relação ao controle ambiental, de novas unidades e a 
adequação das existentes; 
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3.- O controle efetivo de indicadores e metas estratégicas de custo, de operação e de 
manutenção, disponibilidade, rentabilidade e continuidade operacional das unidades;  
4.- O quadro comum de perda de pessoal experiente por aposentadorias e demissões; 
5.- Equipes remanescentes com dificuldades para absorverem os trabalhos advindos desses 
desafios, necessitando de treinamentos de reciclagem e atualizações de novas tecnologias. 
 
Recomenda-se que as seguintes ações sejam empreendidas: 
i.- Mesmo com a prática disseminada de terceirização de projetos de engenharia, é 
fundamental manter equipe local com capacitação para: 

a-  Formulação das especificações técnicas dos contratos, aprovação e fiscalização dos 
serviços; 

b- Atendimento imediato e com qualidade às ocorrências operacionais, acidentes e 
emergências; 

ii- Capacitar o efetivo próprio para os conhecimentos listados, com ênfase naqueles 
considerados básicos ao desempenho das atividades; 
iii- Promover o desenvolvimento permanente das equipes de Engenharia de Projeto; 
iv - Coordenar a seleção, compra e treinamento para uso de programas de cálculo de vasos de 
pressão, análise de sistemas de tubulação e desenho automatizado-CAD; 
v - Os técnicos e engenheiros recém-egressos devem ser sistematicamente, acompanhados e 
treinados pelos profissionais mais antigos e experientes, na convivência do ambiente de 
trabalho; para retenção de conhecimentos estratégicos; 
vi - Fiscalização de contratos com pessoal próprio. 
 
 

Anexo 
Neste anexo, há uma proposta de um Programa de Especialização em Caldeiraria e 
Tubulação, constituído por um conjunto de módulos ou cursos instrucionais organizados por 
níveis de conhecimento: 
• Conhecimento Básico: de formação e reciclagem; 
• Conhecimento Aplicado: de especialização. 

A aprovação em cada curso é associada a determinado número de pontos, que somados dá 
direito ao título de especialista, quando o mínimo de pontos é atingido, a ser definido pela 
Organização. 
Essa iniciativa deve ser estendida para todas as áreas de conhecimento, tais com Processo, 
Equipamentos Estáticos e Mecânicos, Elétrico & Instrumentação, etc.. 
 

Programa de Especialização em Caldeiraria e Tubulaç ão 
Modelo: Petrobras/Universidade Petrobras 

Conhecimento básico  
Formação e Reciclagem 

Conhecimento requerido para especialização  

Noções básicas do Software CAD-PDMS aplicadas 
em projetos de engenharia  
Capacitar o participante a usar ferramentas para 
modelagem de Equipamentos, Tubulações e Estruturas 
Metálicas no sistema PDMS, apresentando os recursos 
oferecidos pelo software para desenvolvimento de 
maquetes de plantas industriais, através da integração 
entre as disciplinas de projeto. 

Tanques de baixa pressão (API STD 620) 
Interpretar as recomendações e exigências das 
normas no que se referem ao projeto, fabricação, 
montagem, inspeção e segurança de Tanques de 
Baixa Pressão (API STD 620).  
 
 

Projeto mecânico de vasos de pressão (ASME VIII) 
Apresentar o projeto mecânico básico, noções de 
fabricação, inspeção e testes de vasos de pressão.  
Desenvolver os conceitos para determinação da pressão 
máxima admissível de equipamentos e relações com a 
NR-13. 

Análise de tensões em dutos, tubulações e 
vasos de pressão 
Proporcionar aos participantes a aquisição de 
conhecimentos de Análise de Tensões aplicados 
em dutos, tubulações industriais e vasos de 
pressão. 

Inspeção de vasos de pressão e permutadores de 
calor 
Conhecer as características principais dos vasos de 
pressão e permutadores de calor utilizados em unidades 
de processo e os procedimentos de inspeção desses 
equipamentos. 

Mecânica da fratura (BS 7910 e API STD 
579/ASME FFS-1- Fitness-for Service) 
Apresentar os conceitos relacionados à fratura de 
componentes. 
Apresentar procedimentos utilizados na indústria, 
aplicados à avaliação da integridade de 
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equipamentos pressurizados e estruturas. 
Fornos 
Fornecer noções básicas sobre o funcionamento dos 
diversos tipos de fornos. Dimensionar e verificar 
componentes das serpentinas e suportes dos tubos. 
Conhecer os principais mecanismos de deterioração em 
fornos, suas causas e soluções aplicáveis. Apresentar 
noções sobre fornos de reação (coqueamento retardado 
e reforma a vapor).  

Projeto mecânico de permutadores de calor 
(ASME VIII e TEMA) 
Apresentar o projeto mecânico básico, noções de 
fabricação, inspeção e testes de permutadores 
de calor. 
 

Caldeiras 
Conhecer as características principais das caldeiras e de 
geradores de vapor utilizados em unidades de processo e 
termelétricas.  

Análise de integridade estrutural  
Apresentar critérios de avaliação de integridade e 
principais documentos utilizados para a definição 
de limites operacionais de equipamentos 
estáticos e dutos com danos acumulados 

Tubulações industriais 
Capacitar os participantes em conhecimentos técnicos 
relativos à seleção, especificação, fabricação, montagem, 
ensaios, testes, condicionamento e manutenção de 
Tubulações Industriais. 

Análise de falhas em equipamentos estáticos  
Determinação da causa raiz de trincamento e 
fraturas em componentes e estruturas metálicas. 
 

Válvulas industriais 
Proporcionar aos participantes a aquisição de 
conhecimentos relativos aos principais tipos e modelos 
de válvulas industriais, seus componentes, tipos de 
acionamento, principais acessórios, inspeção, 
manutenção e recuperação.  
 

Aplicação do método de elementos finitos 
(MEF) na análise de tensões em vasos de 
pressão e tubulações (casos práticos) 
Capacitar o profissional na elaboração de 
modelos numéricos para simulação do 
comportamento estrutural de vasos de pressão e 
componentes de tubulação sujeitos a 
carregamentos diversos. 

Suportes d e mola e J untas de expansão  
Capacitar os participantes em conhecimentos relativos à 
especificação, inspeção, montagem e manutenção de 
Suportes de Molas e Juntas de Expansão. 
 

Requisitos de END e de Soldagem do ASME 
VIII (Div 1 e Div 2) 
Apresentar e discutir, através de aplicações 
práticas, os principais requisitos de Ensaios Não 
Destrutivos e de Soldagem constantes do ASME 
Section VIII.  

Qualificação de procedimentos, soldadores e 
operadores de soldagem (ASME IX e API STD 
582) 
Habilitar o participante na sistemática de 
qualificação de procedimentos de soldagem, 
soldadores e operadores de soldagem, através 
de um enfoque teórico e prático, segundo os 
requisitos do código ASME IX e API STD 582.  

Juntas e gaxetas de vedação 
Capacitar os participantes em conhecimentos relativos à 
seleção, especificação, instalação, inspeção e 
manutenção de Gaxetas e Juntas de Vedação. 

Análise de suportação e flexibilidade de 
sistemas de tubulações 
Capacitar os participantes em conhecimentos de 
análise de tensões e flexibilidade utilizando o 
software computacional CAESAR II ou TRIFLEX. 

Filtros e purgadores – Seleção, especificação, 
instalação, inspeção e manutenção 
Capacitar os participantes em conhecimentos relativos à 
seleção, especificação, instalação, inspeção e 
manutenção de filtros e purgadores. 
 

Análise dinâmica de tubulações  
Capacitar na aplicação do software 
computacional CAESAR II ou TRIFLEX como 
ferramenta para analisar dinamicamente as 
tubulações, visando o estudo e prevenção do 
fenômeno da ressonância.  

Válvulas de segurança - dimensionamento, inspeção 
e manutenção . 
Proporcionar aos participantes a aquisição de 
conhecimentos sobre aplicação, funcionamento, 
dimensionamento, seleção, instalação, inspeção e 
manutenção de válvulas de segurança. 

Tubulações de Processo (ASME B31.3) 
Aprofundar o conhecimento da norma ASME 
B31.3, suas limitações e as bases dos requisitos 
utilizados. 
 

Tanques de armazenamento (API STD 650) 
Selecionar técnica e economicamente a melhor forma de 
armazenamento atmosférico de petróleo e derivados. 

Sistemas de tubulação para transporte de 
hidrocarbonetos líquidos (ASME B31.4) 
Aprofundar o conhecimento da norma ASME 
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Interpretar as recomendações e exigências das principais 
normas de projeto, fabricação, montagem, inspeção e 
segurança de Tanques de Armazenamento. Identificar e 
propor soluções para os principais problemas 
relacionados com o projeto, fabricação, montagem, 
inspeção e manutenção de Tanques de Armazenamento. 

B31.4, suas limitações e as bases dos requisitos  
utilizados. 
 

Materiais para equipamentos de processo 
Avaliar os principais materiais utilizados pela indústria do 
petróleo, abordando: propriedades específicas, 
processos de fabricação e fabricantes, principais 
aplicações e especificações, aspectos econômicos e 
logísticos, bem como seus possíveis mecanismos de 
degradação. 

Sistemas de tubulação para transporte e 
distribuição de gás (ASME B31.8) 
Aprofundar o conhecimento da norma ASME 
B31.8, suas limitações e as bases dos requisitos 
utilizados. 
 

Materiais não metálicos aplicados em equipamentos 
estáticos, tubulações e estruturas. 
Capacitar os participantes em conhecimentos técnicos 
relativos à aplicação, seleção, especificação, fabricação, 
montagem, ensaios e testes de materiais não metálicos 
aplicados em equipamentos estáticos, tubulações e 
estruturas. 

Refratários e isolamentos térmicos  
Disseminar conhecimentos sobre Revestimentos 
Refratários, para profissionais envolvidos nas 
atividades de Manutenção, Inspeção, Fabricação 
e Montagem de Revestimentos Refratários e 
Isolamentos Térmicos. 

Estruturas Metálicas 
Capacitar-se para o projeto e a avaliação de estruturas 
metálicas de grande porte, de suporte de equipamentos 
como fornos de processo, resfriadores a ar, tambores de 
coque e teto de tanques de armazenamento; suportes 
especiais de tubulações e de estruturas provisórias para 
apoio às atividades de manutenção e modificações de 
reatores e conversores de processo. 
Conhecer os requisitos pertinentes das normas de projeto 
e construção de estruturas metálicas das entidades 
ABNT e AISC. 
Saber selecionar os materiais construtivos. 
Saber preparar as várias condições de composição de 
cargas atuantes e estabelecer as respectivas tensões 
admissíveis aplicáveis.  
Saber preparar os modelos para os cálculos manuais de 
dimensionamento e de verificação por métodos 
expeditos. 
Conhecer os programas comerciais de cálculo por 
computador disponíveis.  
Saber analisar os planos de fabricação e montagem, 
identificando as medidas de segurança necessárias na 
montagem de campo. 

Proteção anticorrosiva de tubulações, dutos, 
tanques e vasos de pressão 
Capacitação em medidas de proteção 
anticorrosiva de tubulações, dutos, tanques e 
vasos de pressão, relacionadas à proteção 
catódica e pintura. 
 

NR-13 
Conhecer os requisitos técnico-legais relativos à 
prevenção da ocorrência de acidentes de trabalho na 
instalação, operação e manutenção de caldeiras, vasos 
de pressão e tubulações. Abordar as premissas adotadas 
durante a elaboração da NR-13, explorar o texto 
resultante, destacando os problemas principais de 
interpretação, as soluções mais práticas e econômicas 
para adequação das Unidades/Empresas e os itens mais 
polêmicos. 

Manutenção de tanque s de armazenamento  
Identificar e propor soluções para os principais 
problemas relacionados com a manutenção de 
tanques de armazenamento. 

Fiscalização de construção e montagem de 
fornos 
Capacitar os participantes em conhecimentos 
relativos à fiscalização de construção e 
montagem de fornos. 

 
 
 
 
 
 
 


