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Importância da Engenharia de Manutenção 
Especialização em Caldeiraria e Tubulações 

Colaboração de Arno Cersosimo e Alcindo Arakaki da Petrobras 
 

1. Importância da atividade Engenharia de Manutençã o Industrial 
O objetivo desse estudo é discutir a necessidade, as responsabilidades e as atribuições da 
área de Engenharia de Manutenção Industrial, também chamado de Apoio Técnico, em uma 
Organização. 
Nota: Organização é a empresa ou companhia da indústria de óleo&gás, refinaria ou 
petroquímica, ou também fábrica ou instalação de produção de energia, como termelétrica.  
 
Outra intenção é identificar o conhecimento requerido e o efetivo próprio mínimo, definir os 
recursos de pessoal e de "softwares" necessários e como prover o treinamento. 
No passado essa atividade de Engenharia de Manutenção era exercida sem uma estrutura 
própria, havia os engenheiros e técnicos de referência, reconhecidos por notório 
conhecimento e ampla experiência, que eram normalmente recorridos e consultados. 
 
Como é normal, houve perda, ao longo do tempo, de conhecimento e experiência, com a 
transferência ou aposentadoria dos mais experientes, levando ao risco de falta de 
competência, para apoio técnico às atividades de manutenção.  
 
Por outro lado, durante a década de 90, intensificou-se a contratação de empresas 
terceirizadas nas instalações da indústria de óleo & gás. Praticamente somente as atividades 
fins, como gestão, produção e planejamento, ficaram sob a condução do pessoal próprio da 
Organização. 
 
Na área da Manutenção Industrial passou-se a contratar todos os serviços de execução 
relativos à rotina e de paradas programadas das unidades industriais. 
  
Evidentemente, os trabalhos de construção de novas unidades de processo, modernização e 
aumento da capacidade de outras, ampliações das instalações de “offsites”, de utilidades, de 
“blending” de produtos e de tancagem, etc., que sempre foram contratados de empresas 
especializadas, continuam sendo.   
 
As atividades de operação da planta industrial necessitam de apoio do que se denomina 
Engenharia de projeto e Engenharia de manutenção, que deve ser executado por 
engenheiros e técnicos, próprios e contratados. 
Nota:  Quanto à Engenharia de projeto, consultar o trabalho “Engenharia de Projeto nas 
Organizações”. 
 
São essas engenharias que atendem às demandas tecnológicas das Organizações e 
participam da responsabilidade da continuidade operacional e rentabilidade dessas 
instalações. 
 
A gestão de uma Gerência de Manutenção Industrial comporta administrar e acompanhar os 
trabalhos de técnicos, engenheiros e especialistas, nas áreas de caldeiraria e tubulação, 
máquinas, eletricidade, instrumentação e controle e automação. 

 
Porém, uma avaliação atual dessas engenharias ou apoio técnico, nas Organizações, está 
mostrando uma "descapacitação" em marcha, provocada por redução do quadro de pessoal 
próprio e acúmulo de outras atividades, que competem com as atividades de projeto e apoio 
técnico de manutenção.  
 
As aposentadorias, algumas até incentivadas pelas Organizações, as demissões e mesmo 
afastamentos por motivos de saúde, sem reposição, estão levando a perdas significativas de 
efetivo técnico de Engenharia, com a consequente perda da capacitação tecnológica, por 
conta da saída de engenheiros e técnicos experientes. 
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Algumas Organizações já atingiram a massa crítica da Engenharia de Manutenção Industrial 
e em outras é imprescindível criar e desenvolver esse conhecimento. A consequência pior 
disso é a perda de conhecimento inerente à função e a uma dependência cada vez maior de 
contratações e terceirização de mão-de-obra, na maioria das vezes não suficientemente 
preparada. 
 
As particularidades das Gerências de Manutenção Industrial que demonstram as origens dos 
problemas a serem enfrentados são: 
a- Execução dos trabalhos com equipes contratadas; 
b- Falta de qualificação do pessoal executante; 
c- Alta rotatividade do pessoal contratado. 
 
Essa situação afeta a qualidade e o custo dos trabalhos de manutenção de rotina e nas 
paradas, programadas ou por emergência, portanto as principais motivações da nova 
Gerência de Manutenção Industrial são: 

• Referentes aos custos: economizar com eficiência não deixando de fazer o 
necessário. 

• Referente à segurança; reduzir a exposição ao risco: 
• Não conviver com intervenções repetitivas, que se tornam recorrentes; 
• Identificar e atuar na causa raiz de cada falha. 

 
A nova estrutura da Gerência de Manutenção Industrial deve atuar fortemente nas seguintes 
frentes: 

• Qualidade do serviço executado: para evitar retrabalho; 
• Produtividade na execução dos serviços: para fazer mais no mesmo tempo; 
• Novos procedimentos e formas de execução mais eficientes e seguras; 
• Treinamento e qualificação da mão-de-obra própria e contratada; 
• Padronização de procedimentos de execução dos serviços; 
• Aquisição de máquinas e dispositivos para manutenção mais eficientes e seguros. 

 
2. Estrutura de pessoal da Manutenção Industrial  

O órgão da Manutenção Industrial é composto de engenheiros e técnicos especialistas e 
contratados que atendem às áreas de caldeiraria e tubulação, máquinas, eletricidade, 
automação, instrumentação e controle. 
Em cada especialidade, deve haver um núcleo, normalmente chamado de Apoio Técnico ou 
mais modernamente de Engenharia de Manutenção, que é o responsável pelo controle da 
qualidade dos trabalhos executados. 
Esse núcleo responde pelos procedimentos qualificados aplicáveis, pelo planejamento das 
prioridades, pela fiscalização e pelo pronto atendimento nas emergências. 
Particularmente, o tamanho da equipe de Engenharia de Manutenção, em cada 
especialidade, evidentemente, depende do porte da empresa ou organização. 
 
Para uma indústria de óleo&gás, seja refinaria de petróleo, petroquímica ou termelétrica, em 
que a diversidade e quantidade de equipamentos são grandes, uma equipe típica da 
Engenharia de Manutenção especializada, comporta por especialidade: 

� Pessoal próprio:  
o Um a dois Engenheiros; 
o Três a quatro TMs-Técnicos de Manutenção;  

� Pessoal fixo contratado para os trabalhos de rotina; 
� Pessoal variável contratado para os trabalhos nas paradas de manutenção. 

 
Especificamente para a Engenharia de Manutenção especializada em Caldeiraria e 
Tubulações, tem-se de pessoal próprio: 

o Engenheiro especialista de soldagem; 
o Engenheiro especialista em manutenção de Vasos de pressão; 
o Engenheiro especialista em manutenção de tubulações; 
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o TMs-Técnicos de Manutenção especialistas. 
Evidentemente, a quantidade desse pessoal próprio depende do porte a Organização, mas o 
mínimo é um engenheiro especialista e um TM, por área de atuação. 
 

3. Engenharia de Manutenção com especialização em C aldeiraria e Tubulações  
A Especialização em Caldeiraria e Tubulação é das mais importantes e de maior quantidade 
de 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.  
O conhecimento e experiência da equipe incluem os 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; 
• Recuperação de válvulas. 

 
A Área de Manutenção de Caldeiraria e Tubulação é, praticamente, de 100% de contratados 
nas atividades de execução, quer rotina ou parada.  
No entanto, há atividades medulares, que obrigatoriamente devem ser desempenhadas por 
pessoal próprio, reunidos no Grupo de Engenharia de Manutenção:  

� definição de técnicas de manutenção e reparo e  
� fiscalização da qualidade dos serviços em execução. 

São atividades básicas para atender às demandas de manutenção do dia-a-dia e, 
particularmente em emergências, garantindo a operação e produção das plantas.  
 
É o "dever de casa" do engenheiro e do técnico, da Engenharia de Manutenção, serem 
capazes de dar o primeiro atendimento, analisando a gravidade do problema ou falha e 
definindo as providências, ainda que provisórias, para a retomada de operação segura o mais 
rápido possível. 
Cada Organização deve ter seu quadro próprio de engenheiros e técnicos, experimentados 
em trabalhos de manutenção, acostumados a resolver os problemas do dia-a-dia e os 
impasses de rotina e emergenciais. 
 
Não há como transferir para outros, engenheiros e técnicos contratados, esse tipo de 
trabalho, pois é questão de garantir segurança e rentabilidade imediatas. 
 
Logo, a conclusão lógica é a composição, na Organização, de efetivo próprio mínimo e prover 
o investimento na formação e qualificação técnica do pessoal de Engenharia Manutenção. 
 
O dimensionamento do efetivo de pessoal das gerências de Engenharia de Manutenção, 
cargos de nível superior e de nível médio, deve levar em conta: 

• Porte e complexidade dos ativos;  
• Previsão de desligamentos;  
• Treinamento e capacitação de novos integrantes; 
• Apoio adicional devido à obsolescência das instalações; 
• Fiscalização e atendimento às modificações nas plantas industriais. 

 
Os seguintes pontos principais devem nortear esta análise: 
a- Trabalhos de engenharia de apoio à manutenção em áreas consideradas estratégicas ou 
de necessidade de atendimento imediato, não são terceirizáveis; 
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b- Determinação do efetivo próprio para a realização em tempo hábil desses trabalhos; 
c- Qualificação técnica necessária para o desempenho eficiente desses trabalhos; 
d- Treinamento requerido para o pronto atendimento; 
e- Aquisição de “softwares” de planejamento, cálculo e dimensionamento;  
f- Efetiva integração das equipes de Projeto, Inspeção e Manutenção; 
g- Controle do “backlog” e atendimento à carteira de trabalho; 
h- Pronta assistência (primeiro socorro) nas emergências. 
 

4. Atividades típicas de Engenharia de Manutenção c om Especialização em 
Caldeiraria e Tubulações 

A equipe de Engenharia de Manutenção de Caldeiraria e Tubulação deve ser dimensionada e 
capacitada para as seguintes principais funções ou atividades: 

• Atuar em paradas de emergência e em trabalhos críticos; 
• Apoiar na solução técnica e gerencial de problemas crônicos ou que acarretam perdas 

significativas de produção; 
• Apoio técnico especializado aos serviços de manutenção e reparos emergenciais de 

equipamentos e tubulações: movimentação de cargas, “rigging”, torqueamento, 
soldagem, tratamento térmico, teste de pressão de equipamentos e tubulações; 

• Apoio à fiscalização da execução de trabalhos de rotina e de paradas na área 
industrial; 

• Buscar no mercado ou desenvolver métodos mais produtivos de intervenção e 
manutenção; 

• Buscar no mercado máquinas ou dispositivos para manutenção e reparos mais 
efetivos e seguros; 

• Aprovar as instruções de execução (torque, teste hidrostático e soldagem); 
• Acompanhar a confiabilidade, particularmente, dos “bad actors”; 

Nota:  “Bad actors” são equipamentos e/ou sistemas de tubulação em que ocorre o maior nº 
de falhas ou defeitos, que requerem sucessivas intervenções da manutenção, acarretando o 
risco acentuado de acidentes. 

• Planejar e acompanhar os custos da gerência; 
• Apoio às atividades de compra e suprimento, bem como análise e parecer técnico nos 

processos de compra; 
• Planejar e acompanhar a aquisição de novos equipamentos; 
• Registrar histórico de intervenções; 
• Implementar a gestão de ativos; 
• Desenvolver as atividades de manutenção de vasos de pressão, reatores, torres, 

fornos e permutadores de calor; 
• Planejamento das atividades de manutenção de paradas de rotina e programadas; 
• Durante as paradas: supervisão e fiscalização de trabalhos no campo; 

• Atividades específicas de apoio técnico e controle da qualidade; 
• Soldagem na rotina e em paradas; 
• Refratamento e isolamento térmico em paradas; 
• Limpeza e retubagem de permutadores; 

• Especificação técnica dos serviços de comissionamento; 
• 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; 
• Confecção das Listas Técnicas de sobressalentes e estoque de peças de reposição; 
• Participar das auditorias internas de qualidade; 
• Visita/acompanhamento em fabricantes e fornecedores de equipamentos ou de itens 

críticos; 
• Contatar e receber novos fabricantes e fornecedores que equipamentos e materiais;  
• Manter atualizado as fichas de dados técnicos e pastas de desenhos de 

equipamentos. 
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5. Capacitação dos efetivos próprios para o exercíc io da Engenharia de 
Manutenção de Caldeiraria e Tubulações 

Em uma Organização de porte médio a elevado, há muita interação entre as equipes de 
Engenharia de Projetos e de Manutenção, nas análises e solução de ocorrências 
operacionais. 
Porém, a Engenharia de Manutenção tem campo próprio e deve ser capacitada 
adequadamente.  
O problema é que essa atividade, em algumas Organizações, foi esvaziada e falta 
capacitação aos integrantes dos Grupos de Engenharia de Manutenção. 
Há urgente necessidade de treinamento para capacitação dos Engenheiros e Técnicos de 
Manutenção - TMs e de implantação de procedimentos práticos e padronizados, para 
subsidiar os trabalhos de fiscalização dos executantes dos serviços de caldeiraria, 
complementar e soldagem. 
 
5.1. Treinamento 
a- As demandas de treinamento devem ser, preferencialmente, atendidas em cursos e 
seminários promovidos por entidades reconhecidas. 
Os cursos mais importantes são:  
� Liberação de equipamento e tubulação para manutenção ou reparo; 
� Manutenção de Vasos de pressão; 
� Manutenção de Permutadores de calor cascoxtubos; 
� Manutenção de Resfriadores a ar (“Air coolers”); 
� Manutenção de Tanques de armazenamento; 
� Manutenção de sistemas de tubulações; 
� Manutenção e reparo de válvulas; 
� Vedação de equipamentos e tubulações; 
� Calibração de suportes de mola; 
� Purgadores de vapor e sistema fechado de recuperação de condensado; 
� Juntas de expansão; 
� Aperto Controlado de Ligações Flangeadas 
� Enclausuramento de vazamentos com capote e injeção de vedante; 
� Avaliação defeitos em solda: remoção ou aprovação; 
� Metalização de equipamentos e tubulações para sustar processo corrosivo instalado ou 

como prevenção; 
� Tratamento Térmico de Alívio de Tensões; 
� Operações de corte; 
� Operações de soldagem; 
� Noções de Pintura Industrial; 
� Reparos emergenciais de equipamentos e tubulações; 
� Isolamento térmico de equipamentos e tubulações; 
� Limpeza de equipamentos e instalações; 
� Segurança no trabalho; 
� Suportes de tubulações; 
� Controle de sobressalentes; 
� Andaimes; 
� Ferramentas de manutenção; 
� Teste de pressão de equipamentos e tubulações; 
� Proteção contra sobrepressão; 
� Proteção contra fogo. 
 
b- Outra medida, para as demandas mais críticas e urgentes, é montar e promover cursos de 
curta duração, essencialmente práticos, demandados pelo próprio pessoal da manutenção, a 
serem levados nas instalações da própria Organização. 
O corpo de instrutores desses cursos deve ser composto por profissionais da própria 
Organização e o conteúdo deve comportar as noções básicas de cada assunto e a aplicação 
voltada aos tipos de equipamentos existentes na planta industrial. 
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5.2. Normas e procedimentos aplicáveis à Caldeirari a e Tubulações 
Muitas normas de projeto são também utilizadas em serviços de manutenção. 
As normas internacionais do API – American Petroleum Institute são as indicadas para as 
instruções de manutenção de instalações projetadas e construídas conforme os códigos do 
ASME. 
A seguinte correlação entre as duas normalizações é utilizada. 
 

Equipamento  Projeto e 
fabricação 

Manutenção, 
recuperação 

e reparos 

Normas e Códigos  

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

ASME Sec VIII ASME PCC 1 
ASME PCC 2 
API STD 510 

� ASME Section VIII Rules for construction of 
pressure vessels 

� ASME Sec IX Welding  
� ASME B31.1 Power Piping 
� ASME B31.3 Process Piping 
� ASME B16.34 Valves - Flanged, Threaded, and 

Welding End 
� ASME PCC-1 Guidelines for Pressure Boundary 

Bolted Flange Joint Assembly 
� ASME PCC-2  Repair of Pressure Equipment 

and Piping 
� 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 
� API STD 510Pressure Vessel Inspection Code: 

In-service Inspection, Rating, Repair, and 
Alteration 

� API STD 570 Piping Inspection Code: In-service 
Inspection, Rating, Repair, and Alteration of 
Piping Systems 

� API STD 560 Fired Heaters for General Refinery 
Service 

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

� API RP 576 Inspection of Pressure-relieving 
Devices 

� API STANDARD 650 Welded tanks for oil 
storage 

� API STD 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, 
and Reconstruction 

� 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 Spec 6D Specification for Pipeline Valves  
� API RP 621 Reconditioning of Metallic Gate, 

Globe, and Check Valves 
� API RP 582 Welding Guidelines for the 

Chemical, Oil, and Gas Industries 
� API RP 538 Industrial Fired Boilers for General 

Refinery and Petrochemical Service 
� ABNT NBR 15827 Válvulas industriais para 

instalações de exploração, produção, refino e 
transporte de produtos de petróleo — Requisitos 
de projeto e ensaio de protótipo. 

Tubulações 
industriais 
 

ASME B31.1 
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 

Válvulas API STD 600,  
API STD 602,  
API STD 6D, 
ASME B16.34  
ABNT NBR 
15827 
 

API STD 621 

Recuperação de 
válvulas 

API STD 600, 
API STD 602, 
API STD 6D, 
ASME B16.34 
ABNT NBR 
15827  
 

API STD 621 

Tratamento 
Térmico de Alívio 
de Tensões 
 

ASME Sec VIII API RP 582 

Soldagem 
 

ASME Sec IX   
 

API RP 577  
API RP 582 
API STD 1104 
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6. Conclusões e recomendações 
A partir das seguintes premissas: 

• As falhas não são causadas, exclusivamente, por mecanismos de danos, ao invés 
disso, elas são causadas devido à falta de ações de criação, implementação e 
manutenção de sistemas de gestão para evitar as falhas. 

• O conhecimento técnico é base para qualquer atividade, principalmente na área de 
petróleo, por isso se pergunta: "Como se pode fiscalizar algo que não se conhece?”. 

 
Chega-se as seguintes conclusões: 
1.- A natural obsolescência das instalações implica em análises frequentes de integridade e 
reparos sofisticados; 
2.- Frequentemente, está cada vez mais difícil o atendimento às metas estratégicas dos 
Indicadores de continuidade operacional, de custo da manutenção e de rentabilidade;  
3.- Prevê-se o agravamento deste quadro, com a perda de pessoal por aposentadorias de 
técnicos experientes, o que impede o atendimento eficaz das engenharias aos serviços de 
rotina e nas paradas. 
4.- As equipes remanescentes estão com dificuldades, pela perda de capacitação em 
assuntos básicos e desconhecimento das tecnologias atuais, aplicáveis à manutenção e ao 
reparo de equipamentos e sistemas de tubulações. 
 
Assim, recomenda-se que as seguintes ações sejam empreendidas com prioridade: 

i- Rever a capacitação e o efetivo das equipes de Engenharia de Manutenção; 
ii- Capacitar a equipe para todos os conhecimentos listados, com ênfase naqueles 

considerados básicos ao desempenho das atividades; 
iii- Promover o desenvolvimento permanente das equipes de Engenharia de 

Manutenção; 
iv- Coordenar a seleção e compra dos programas de computador voltados às 

atividades de manutenção e reparos. 
 

ANEXOS 
Anexo 1 - Engenharias que coexistem em uma indústri a de óleo&gás 
A operação das instalações complexas de produção, existentes e novas, necessita de apoio 
do que se denomina engenharia de projeto e engenharia de manutenção, que são executadas 
por engenheiros e técnicos, próprios e contratados, lotados na Organização. 
São as Gerências de Engenharia da Organização que atendem às demandas tecnológicas 
desse complexo e participam da responsabilidade da garantia de continuidade operacional e 
rentabilidade dessas instalações. 
 

Tipos de Gerências de 
Engenharia em uma 

Organização de óleo&gás 

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; 
� preparação de 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: 
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� 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. 

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. 

 
Há ainda atividades de engenharia, 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 na Coordenação de Confiabilidade. 

 
Anexo 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. 
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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 Sec I  
RULES FOR CONSTRUCTION OF POWER BOILERS 

Fornos 
 

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

� 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 de Segurança 
 

� 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 
� 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, 
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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 STD 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 for the API 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 STD 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 
Refratamento 
 

� ASTM C680 – Standard Practice for Estimate of the Heat Gain or Loss 
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 
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 � 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;  

 
 
Anexo 3 - Práticas de Manutenção  
 
Operações de corte  
 

Hidrojato Abrasivo para Corte de Chapas de Aço 
Corte por fio diamantado 
Corte Exotérmico 

Operações de 
soldagem 
 

Instalação de máquinas de solda e painéis elétricos na área 
Execução de Serviços de Soldagem 
Requisitos para Tratamento Térmico, Medição de Dureza e Controle de 
Qualidade das Soldas de Campo de Tubulações de Aço Carbono 
Instruções para Selagem co Solda de Conexões Roscadas 

Liberação de 
tubulação para 
manutenção ou reparo 
 

Liberação de linhas por meio de congelamento de produtos 
Requisitos para Tubulações de Pequeno Diâmetro em Sistemas de 
Serviço Crítico ou Perigoso 

Aperto de ligações 
aparafusadas 
 

Máquinas de Torqueamento 
Proteção contra chuva de flanges a elevadas temperaturas 
Aparafusamento de Ligações Flangeadas 
Uso controlado de Marretas e Martelos para Abertura e Fechamento de 
Ligações Flangeadas 

Vedação de 
equipamentos e 
tubulações  
 

Seleção e Especificação de Gaxeta e Junta de vedação Não-Amianto 
Procedimento para Engaxetamento de válvulas 

Economia de energia  
 

Gerenciamento de Purgadores de vapor 
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Reparos emergenciais 
de equipamentos e 
tubulações 
 

Reparos Emergenciais com uso de massa-epóxi 
Reparos Emergenciais com uso de abraçadeiras 
Reparo de tubulação com revestimento polimérico 

Isolamento térmico de 
equipamentos e 
tubulações 
 

Jaquetas Térmicas para isolamento térmico de equipamentos 
Aerogel em Manta 
Organização em Trabalhos de Isolamento Térmico 
Isolamento em Teto de Tanque com Pyrogel e Fibaroll 
Isolamento Térmico em Painéis em Tanques 

Suportes de 
tubulações 
 

Calibração de Suportes de mola 

Limpeza de 
equipamentos e 
instalações 
 

Técnica de Limpeza Interna de Serpentina de Fornos 
Limpeza de tanques com jato misturador multidirecional BRMIX 
Limpeza em operação de bancos aletados de resfriadores a ar - air 
coolers 
Lavagem de Tubulação e Equipamento com Vapor d’Água 
Condições da lavagem com vapor (“steam out”) de tubulações e 
equipamentos 

Segurança no trabalho  
 

Redução de exposição ao risco em trabalhos de isolamento térmico de 
permutadores 
Segurança em Serviços de Oxigás 

Pintura industrial  
 

Pintura anti corrosiva - OxiFree 
Pintura automatizada de tanques 

Controle de 
sobressalentes 

Sobressalentes para equipamentos estáticos 

Andaimes  
 

Andaime móvel 
Gestão da Atividade de Montagem de Andaimes 
Montagem e Desmontagem de Andaimes 
Operação de Plataforma de Trabalho Aéreo 

Refratamento  
 

Reparo de concreto refratário de fornos e caldeiras em operação 
Qualificação de Materiais Refratários e Isolamento Térmicos 
Aplicação de Revestimento Refratário  

Reparos em tanques 
de armazenamento 
 

Troca de teto de tanque com pré-montagem em solo 
Conexão articulada de mangote para dreno de teto flutuante de tanques 
Drenos Flexíveis em Tetos Flutuantes Externos 

Ferramentas de 
manutenção 

Inspeção de Ferramentas de Manutenção, Reparo e Montagem 

Manutenção de 
equipamentos e 
tubulações 
 

Manutenção de Vasos de pressão 
Manutenção de Trocadores de Calor 
Manutenção de tanques de armazenamento 
Instruções para Selagem de Conexões Roscadas Existentes 
Manutenção de Queimadores de Fornos e Caldeiras 
Manutenção de Purgadores de Vapor 
Requisitos para Ligação Tubos X espelho em Permutadores de Calor 
Requisitos para Tubulação de Pequeno Diâmetro de Instrumentos, 
Tomadas de Amostras, Drenos e Respiros 
Válvula de Bloqueio Seguro para Linha de Flare 
Teste de fumaça em Fornos e Caldeiras 

Teste de pressão de 
equipamentos e 
tubulações 
 

Raquetes para Utilização em Teste Hidrostático - TH 
Critérios para Dispensa de Teste Hidrostático em Tanques de 
armazenamento de petróleo e derivados após Manutenção 
Execução de Teste de pressão 
Teste de estanqueidade operacional 
Dispensa de TH na Instalação de Drenos e “Vents” 
Definição da Temperatura Mínima da Água do Teste de Pressão 
Hidrostático em Vasos de Pressão 

Proteção contra 
sobrepressão 
 

Instalação de Dispositivo de Segurança em Vasos de pressão 
Uso de PSVs Geminadas 
Instalação de PSV de Alívio de Pressão devido à Expansão Térmica ou 
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Hidráulica 
Requisitos de Válvulas de Alívio de Pressão e Vácuo e de Corta 
chamas de Tanques 
Construção de PSVs Válvulas de Segurança e Alívio Térmico (¾” x 1”) 

Proteção contra fogo  
 

Sistema de Proteção contra Fogo em Estruturas Metálicas de Unidades 
de Processo 

 
Anexo 4 - A importância  da Gerência de Manutenção na Organização  
Fonte: Learning from Accidents Third edition  
By Trevor Kletz  
OBE, DSc, FEng, FRSC, FIChemE 
http://nigc.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=095c648 5-c55c-4862-bed7-cf5b6f235bff  
 
Na maioria das instalações da indústria de processo, incluindo refinarias e plantas químicas e 
petroquímicas, há uma sobreposição de responsabilidades, que pode gerar conflitos e causa 
de acidentes.  
Se não, vejamos. 
Um fluxo de gerentes, supervisores e operadores são responsáveis pela execução do 
processo enquanto outro de engenheiros, técnicos e executantes são responsáveis pelos 
trabalhos de manutenção e reparos.  
Os dois fluxos se subordinam ao gerente geral ou superintendente da fábrica.  
Quando reparos ou inspeções são necessários a equipe de processo prepara o equipamento, 
isolando-o, com raquetes ou figuras 8, e removendo resíduos perigosos, e em seguida o 
entrega para a equipe de manutenção.  
Isso geralmente é feito pela passagem de um documento PT- Permissão para Trabalho que 
descreva o serviço a ser feito, a mão-de-obra requisitada, os riscos e as precauções 
necessárias.  
Ele é preparado por um supervisor de processo ou operador sênior e o aceite é feito pelo 
técnico que vai supervisionar a execução da manutenção ou seu chefe imediato.  
Quando os reparos estiverem completados a PT é devolvida ao pessoal de operação da 
planta e em seguida, mas não antes, a partida da planta ou unidade pode ser iniciada. 
Muitos acidentes ocorreram porque o sistema de permissão de trabalho não foi seguido 
corretamente. 
Às vezes as empresas têm na estrutura organizacional "gerentes duplos", que concentram em 
si os cargos de gerente de processo e de manutenção. 
Em geral, tais nomeações não são um sucesso, pois poucas pessoas têm o conhecimento e 
experiência necessários para levar a cabo estas diferentes tarefas. 
Assim, por não dominar satisfatoriamente as duas áreas, operação e manutenção, ou o que é 
ainda mais perigoso, ter pressa em operar para auferir mais lucros, em detrimento da 
qualidade da PT, essas organizações vivem criando condições para a ocorrência de 
acidentes graves.  
A Gerência de Manutenção deve ter vínculo direto com a Gerência ou Superintendência 
Geral, ter gerente próprio e ser constituída por pessoal de conhecimento específico em 
manutenção de equipamentos e tubulações, plenamente consciente dos procedimentos de 
segurança das pessoas e dos ativos da Organização. 
 


