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Projeto básico de sistemas 
Instruções para projeto de sistemas de tubulações  

Colaboração Equipe de Projeto de Processo da Petrob ras 
 

1. Velocidades de escoamento recomendadas 
 
Tabela 1 – Velocidade recomendada para hidrocarbonetos em tubulação de 
aço carbono. 
 

Densidade do fluido  Velocidade (m /s) 
0,8 1,8 – 3,0 
0,3 3,0 – 4,6 

 
 
Tabela 2 – Velocidade recomendada para vapor d’água em tubulação de aço 
carbono. 
 

Diâmetro da tubulação (in)  Velocidade (m/s)  
≤ 2 9 -18 

3 – 4 11 – 22 
6 14 – 28 

8 -10 20 – 38 
12 – 14 24 – 44 
16 – 18 27 – 49 
≥ 20        30 – 51 

 
 

2. Cálculo de perda de carga 
2.1. Equação de Darcy 
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Onde: 

:fH  perda de carga por atrito no trecho considerado em mcl  (metros de 

coluna  de líquido); 
:P∆  perda de pressão por atrito no trecho considerado (kgf/cm2); 

:atf  fator de atrito de Darcy (adimensional). Pode-se estimar o valor de Tf

pela equação de Colebrook (equação 9), admitindo que o valor do número de 
Reynolds é muito grande. A equação resultante é: 
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EQRETOT LLL +=  

TL : comprimento equivalente total da tubulação no trecho considerado (m). 

RETOL  : trecho reto de tubulação no trecho considerado (m). 

EQL  : somatório dos comprimentos equivalentes dos acessórios de tubulação 

do trecho (válvulas, curvas, tês, etc.) (m). 
 
Onde: 
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d : diâmetro interno da tubulação do trecho (m); 

Tf : fator de atrito de Darcy para regime totalmente turbulento (consultar 
Crane, Flow of Fluids Trough Valves, Fittings and Pipe, Technical Paper N° 
410, admensional); 
 

∑ iK : somatório dos coeficientes de resistência dos acessórios de tubulação 

do trecho (consultar Crane); 
v : velocidade de escoamento (m/s); 
g : aceleração da gravidade (m/s2). Adotar 9,8 m/s2; 
γ : massa específica do fluido (kg/m3); 

sf : fator de segurança (≥ 1) que leva em conta o envelhecimento/erosão do 

tubo. Para hidrocarbonetos não corrosivos e limpos, pode ser adotado 1=sf . 
Para os demais casos consultar literaturas/normas específicas sobre o 
assunto. 
 
Notas: 
• O cálculo da perda de carga deve ser efetuado para cada trecho. No 

trecho considerado não pode ocorrer qualquer mudança nas 
características do tubo (diâmetro, material ou espessura) ou na vazão, o 
que ocorre comumente em coletores (ex.: coletores de tochas são 
divididos em vários trechos com vazões diferentes). 

• Nos trechos onde o fluxo é pulsante, que é o caso de sistemas de 
transferência com bombas alternativas, além das perdas por atrito, deve 
ser considerada a perda de pressão devido à aceleração do fluido na 
tubulação. 
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2.2. Cálculo da perda de carga (ou perda de pressão ) de fluidos 
compressíveis em fluxo monofásico 

2.2.1. Pela Equação de Darcy 
O uso da equação de Darcy (Item 2.1) para o cálculo da perda de carga para 
fluidos compressíveis como gases e vapores em fluxo monofásico, tem 
algumas restrições devido à variação da massa específica (ou volume 
específico) do fluido ao longo da tubulação. No “Crane” são feitas as 
seguintes recomendações para este caso: 
- Se ∆P ≤ 10% (∆P = perda de carga) da pressão de entrada no trecho, 
considerar a massa específica baseada nas condições de entrada ou saída 
do trecho; 
- Se 10% ≤ ∆P ≤ 40% da pressão de entrada no trecho, considerar a massa 
específica baseada nas condições médias de entrada e saída do trecho; 
- Se ∆P > 40% da pressão de entrada no trecho, não é recomendada a 
utilização da equação de Darcy. Neste caso seriam utilizadas as equações 
empíricas disponíveis nas literaturas sobre o assunto. 
 
Recomenda-se para o cálculo de fluidos compressíveis em fluxo monofásico, 
a utilização da equação de Darcy com as seguintes considerações: 
- Se necessário, discretizar o trecho de tubulações em subtrechos menores, 
de maneira que o ∆P em cada subtrecho seja ≤ 10% da pressão de entrada 
no subtrecho; 
- Considerar em cada subtrecho, a massa específica baseada nas condições 
médias de pressão de entrada e saída do subtrecho; 
- Admitir que o fluxo seja isotérmico. Neste caso, considerar que a 
temperatura é a média do subtrecho, caso seja um valor conhecido, senão 
adotar a temperatura de escoamento como sendo a ambiente (o cálculo é 
mais conservativo quando considerando temperaturas maiores). 
 

2.2.2. Através de Equações Empíricas 
O cálculo da perda de carga para fluidos compressíveis em fluxo monofásico 
poderá ser feito também através de equações empíricas já consagradas e 
disponíveis em literaturas específicas sobre o assunto (Crane, norma API RP 
14E, norma API RP 521 etc.), tais como: Weymouth, Spitzglass e outras 
mencionadas em literaturas específicas. 

 
2.2.3 Através de Programas Consagrados 

O cálculo da perda de carga para fluidos compressíveis em fluxo monofásico 
poderá ser feito também através de programas simuladores de processo 
consagrados como o HYSYS, se disponível. 
 

2.3. Cálculo fator de atrito de Darcy atf  

2.3.1. Regime Laminar (Re ≤ 2000) 
 

Re
64=atf           

           
      
Onde: 

atf : fator de atrito de Darcy (adimensional); 

Re: número de Reynolds (adimensional). 
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Onde: 
d : diâmetro interno da tubulação do trecho (m); 
v  : velocidade de escoamento no trecho (m/s); 
ρ : massa específica do fluido (kg/m3); 
µ : viscosidade absoluta do fluido (cP). 
 

2.3.2. Regime Turbulento (Re ≥ 4000) 
 
Equação de Colebrook: 
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Onde: 

atf : fator de atrito de Darcy(adimensional); 

d   : diâmetro interno do tubo (m); 
Re: Número de Reynolds; 
ε    : rugosidade do tubo (m). 
 
Alguns valores de ε : 
- Aço comercial ou ferro forjado: 4,57 x 10-5 m; 
- Ferro fundido com revestimento de asfalto: 1,2192 x 10-4 m; 
- Ferro galvanizado: 1,524 x 10-4 m; 
- Ferro fundido: 2,5908 x 10-4 m; 
- Concreto (liso a áspero): 3,048 x 10-4 a 3,048 x 10-3 m. 
 

2.3.2.1 Zona Crítica (2000 < Re < 4000) 
Nesta zona de escoamento há diversas correntes com critérios diferentes 
para o cálculo do fator de atrito entre o regime laminar e o turbulento. Alguns 
consideram o fator de atrito nesta zona igual ao do regime turbulento, o que 
pode levar os valores de atf  muito conservativos, e outros consideram o fator 

de atrito como uma interpolação linear entre o fator de atrito laminar e o 
turbulento ou outro tipo de interpolação.  
 
É recomendável, sempre que possível, evitar esta faixa de escoamento.   
 

2.4. Estimativa do comprimento equivalente total do  trecho TL  

Se o comprimento reto do trecho ( RETOL ) e os acidentes de tubulação do 

trecho forem estimados em Planta de Arranjo onde a locação dos 
equipamentos e tubovias com os respectivos greides estão definidos, o 
comprimento equivalente total ( TL ) pode ser estimado pela seguinte equação: 
 

EQRETOT LLL ×+= 1,1         

            
Na fase preliminar do projeto, quando a Planta de Arranjo ainda não tem 
todas as informações disponíveis, nos cálculos de estimativa de perda de 
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carga, o comprimento equivalente total ( TL ) pode ser estimado pela seguinte 
equação: 
 

( )[ ]cRETOT FDLL ××++×= 5,0347,0216,01      

          
 

EQRETOT LLL +=  

TL : comprimento equivalente total da tubulação (m); 

RETOL : trecho reto de tubulação; 

EQL : somatório dos comprimentos equivalentes dos acessórios de tubulação 

do trecho (válvulas, curvas, tês, etc.); 
D : diâmetro nominal da tubulação, (in); 

CF : fator de complexidade. 

 
Nota:  
Para tubos quentes (temperatura acima de 250ºC), deve ser usado um fator  
de  segurança multiplicativo de 1,5, que leva em conta as curvas de expansão 
térmica.  
Usar um fator de comprimento (Fc) da Tabela 3 quando o valor não for 
especificado. 

 
Tabela 3 – Valores de Fc de acordo com as características da Tubulação 

 
Fc Características da Tubulação  

4 Trecho curto (≤ 30m) em áreas congestionadas. Exemplo típico são os 
“manifolds” complexos com muitas válvulas, reduções, acessórios, etc. 

2 

Trecho curto (próximo a 30m) que normalmente não passa por “pipe-
racks”.  Tubulações com diâmetros menores do que 3”,  que normalmente  
acompanha  tubos  maiores.  Tubulações  que  conectam equipamentos 
próximos. 

1 
Trecho médio (30 a 100m) com fácil acesso ao “pipe-rack”. Tubulações 
interligando equipamentos principais.  Tubulações de carga, produto 
intermediário e produto final, dentro do limite de bateria (ISBL). 

0,5 
Trecho longo e de razoável comprimento reto (cerca de 150m). 
Tubulações que passam através de unidades de processo ou interligando 
unidades sem passar por tubovias (OSBL). 

0,25 Linhas de suprimento de utilidades fora do limite de bateria (OSBL). 
Tubulações de facilidades de “off-site” em geral. 

 
 
2.5. Equação utilizada nos cálculos de escoamento d e tubulação 

 
2.5.1. Massa Específica de Vapores e Gases ( ρ ) 

A massa específica de vapores e gases, para uma dada condição de 
temperatura e pressão, pode ser calculada pela lei geral dos gases, conforme 
equação (12): 
 

410×
××

×
=

TRz

MP Wρ         

    
Onde: 
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ρ : massa específica do vapor ou gás (kg/m3); 

WM : massa molecular do gás (kg/kgmol); 

z : fator de compressibilidade do vapor ou gás @ P e T (z = 1 para o gás 
perfeito, adimensional); 
R : constante universal dos gases (R = 0,08478 ((kgf/cm2).m3)/kmol.K); 
P : pressão de operação (kgf/cm2 abs.); 
T : Temperatura de operação (K). 
 

2.6. Perda de carga em orifício de restrição ( P∆ ) 
Orifícios de restrição são recomendados quando se deseja obter uma queda 
de pressão permanente num trecho de tubulação para regular vazão. Podem 
ser utilizados isoladamente ou em série com válvulas de controle.  
 
O dimensionamento da placa deve ser como segue: 
 

2.6.1. Para líquidos 
 
Deverá ser calculado como placas de orifício com tomadas pipe-taps 
conforme norma ISO 5167. A vazão de cálculo é a própria vazão normal para 
o qual a pressão diferencial (∆P) está sendo dimensionada. 
 

2.6.2. Para gases 
 
Se (∆P)/(P1 ) < 0,5, deverá ser calculada como placas de orifício com 
tomadas “pipe-taps”, conforme norma API - MPMS “Chapter 14, section 3, 
part 3”;  
Se (∆P)/(P1 ) ≥ 0,5, então seguir metodologia para fluxo crítico descrito no 
livro Principles and Practice of Flow Meter Engineering de L.K.Spink.  
 
Nota: P1 (pressão a montante) expresso em pressão absoluta. 
 

2.7. Perda de carga em válvulas de controle ( P∆ ) 
Para se obter uma controlabilidade razoável, a perda de carga na válvula de 
controle deve satisfazer os seguintes critérios:  
  
Critério I:  
O ∆P na válvula de controle deve ser no mínimo um dos valores abaixo, o 
que for maior:  
a) 20% da perda de pressão por atrito do sistema controlado, na vazão 
máxima de operação, excluindo a perda de pressão na válvula.  
b) 25% da perda de pressão por atrito do sistema controlado, na vazão 
normal de operação, excluindo a perda de pressão na válvula. 
 
Critério II:  
O ∆P na válvula de controle deve ser no mínimo igual a 10% do valor da 
pressão absoluta do reservatório de sucção ou descarga da bomba, não 
sendo, portanto, aplicável a casos onde a linha de sucção e descarga da 
bomba são interligadas ao mesmo reservatório, como por exemplo, refluxos e 
reciclos. 
 
Critério III:  
O ∆P na válvula de controle deve ser no mínimo igual a 1,05 kgf/cm2 (15 psi) 
na vazão normal e igual a 0,7 kgf/cm2 (10 psi) na vazão máxima em sistemas 
de carga, refluxo e reciclo. 
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Critério IV:  
O ∆P na válvula de controle de vapor d’água para turbinas deve ser igual a 
5% da sua pressão absoluta à montante. Normalmente essa é a pressão 
nominal do coletor de vapor. 
 
Critério V:  
O ∆P na válvula de controle de vapor d’água para refervedor deve estar entre 
5 e 10% da pressão absoluta a montante. Em caso normal esta é a pressão 
nominal (absoluta) do vapor usado no equipamento. O ∆P não deve ser 
menor do que 0,35 kgf/cm² (5 psi). 
 
Critério VI:  
Em geral, deverão ser atendidos os critérios abaixo:  
a) Para os casos acima onde o fluido é compressível (gás ou vapor), o ∆P 
máximo na válvula de controle não deve ser maior que 50% da sua pressão 
absoluta à montante (limite onde ocorre bloqueio do fluxo);  
b) O diâmetro nominal da válvula de controle não deverá ser superior ao 
diâmetro da tubulação. 
 

2.8. Perda de carga em medidores de vazão 
2.8.1. Placas de orifício 

 
a) Nos cálculos preliminares do sistema, quando não há ainda informações 
disponíveis, adotar ∆P na placa de orifício de 2500 mmH2O (0,25 kgf/cm2).  
b) Para gases e vapores, a pressão diferencial máxima na placa de orifício 
não deve exceder 4% da pressão estática absoluta.  
c) Para sistemas de baixa pressão (1 kgf/cm2 man ou 15 psig), os técnicos da 
Engenharia de Instrumentação devem ser consultados. 
 

2.8.2. Outros tipos de medidores 
 
Para a avaliação da perda de carga (∆P) em outros tipos de medidores 
(turbina, deslocamento positivo, Coriolis etc.) e Estações de Medição 
(EMEDs), devem ser consultados os fabricantes e os técnicos da Engenharia 
da Instrumentação. 
 

2.9. Perda de carga na entrada de bombas 
Na avaliação do sistema, considerar perda de carga de 0,6 m (2 ft). 
 

2.10. Perda de carga em braços de carregamento, man gotes flexíveis e filtros 
Uma vez definido o tipo do equipamento supracitado, para a avaliação da sua 
perda de carga devem ser consultados os fabricantes.  
Na avaliação da perda de carga de filtro, considerá-lo na condição “sujo” 
(50% de sujidade). 
 

3. Bombas  
 

3.1. Dimensionamento  
 
3.1.1. Cálculo do NPSHD 

 

410×−=
γ

v
S

P
HNPSHD          
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NPSHD: energia disponível no flange de sucção da bomba por unidade de 

peso do fluido acima da pressão de vapor 
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kgf
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sH : altura manométrica no flange de sucção da bomba ou energia disponível 

no flange de sucção da bomba por unidade de peso do fluido 









=×

mcl
kgf

mkgf
; 

resP : pressão manométrica no reservatório de sucção (kgf/cm2 man); 

aP : pressão atmosférica local (kgf/cm2 abs); 

vP : pressão de vapor do líquido na temperatura de bombeamento (kgf/cm2 

abs); 
 

sFLGLL HHS −=          

           
S : altura estática mínima na sucção da bomba (m); 

LLH : cota referente ao nível mínimo operacional do reservatório de sucção 
(m); 

sFLGH : cota da linha de centro do flange de sucção da bomba (m); 

fsh : somatório das perdas de carga na tubulação e acessórios na sucção, 

inclusive na entrada da bomba (m); 

ah : perdas por aceleração do fluido na tubulação de sucção (m) (válido 

somente para bombas alternativas); 
γ : massa específica do fluido (kg/m3). 
 
Notas:  
1) No caso de haver variação na temperatura de operação e do próprio 
produto, consequentemente, ocorrerá também variação na viscosidade, peso 
específico e pressão de vapor do produto. No cálculo do NPSHD deve ser 
verificado o pior caso.  
  
2) A bomba será aceita sem restrição se:  
NPSHD – NPSHR ≥ 1m  
Onde: NPSHR é o NPSH requerido pela bomba.  
  
3) A bomba será aceita, mas com exigência de teste de cavitação se:  
0,5m ≤ NPSHD – NPSHR < 1m  
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4) A bomba será inaceitável se:  
NPSHD – NPSHR < 0,5m  
  
5) Se o fluido armazenado no reservatório de sucção, nas linhas de sucção e 
na bomba estiver no ponto de bolha e à mesma temperatura, o NPSHD se 
resume à seguinte equação: 
 

afsd hhSNPSH −−=         

            
6) Independente das folgas entre o NPSHD e o NPSHR acima citadas, a 
pressão na sucção da bomba não poderá ser nunca menor que a pressão de 
vapor do produto na temperatura de bombeamento. A pressão na sucção da 
bomba pode ser calculada da seguinte maneira: 
 

4
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v
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ss        

           
  (18) 
 
Onde: 

sP : pressão na sucção (kgf/cm2 man); 

sH : altura manométrica (m); 

sv : velocidade do fluido na sucção da bomba (m/s); 

γ : massa específica do fluido (kg/m3); 
g : aceleração da gravidade (9,8 m/s2). 
 

3.1.2. Cálculo da altura manométrica total (amt) ou pressão diferencial (δpb) da 
bomba 

 

SdB HHAMTH −==         

            
e 
 

410−××=∆ γAMTPB         
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      (21) 
 
Onde: 
 

( )fdfs
res

d hh
P

DH d ++×+= 410
γ

      

           

dH : altura manométrica na descarga da bomba (m). 

DFLGHL HHD −=         

            
D : altura estática máxima da descarga (m); 
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HLH : cota referente ao nível máximo de operação do reservatório de 
descarga (m); 

DFLGH : cota do flange de descarga da bomba (m); 

AMTH B = : Head ou altura manométrica total da bomba (m); 

BP∆ : pressão diferencial da bomba (kgf/cm2); 

S : altura estática mínima na sucção da bomba (m); 

dresP : pressão manométrica máxima de operação do reservatório de descarga 

(kgf/cm2 man); 

sresP : pressão manométrica mínima de operação no reservatório de sucção 

(kgf/cm2 man); 

fsh : somatório das perdas de carga na tubulação e acessórios de sucção (m); 

fdh : somatório das perdas de carga na tubulação e acessórios de descarga 

(m). 
 
Nota:  
1) No caso de existência de pontos altos na linha de descarga, deverá ser 
verificado no cálculo da altura manométrica de descarga (Hd) que o produto 
não vaporize nesses pontos. Prever folga mínima de 2 m acima da pressão 
de vapor nesses pontos. 
 

3.1.3. Cálculo da potência da bomba (bhpb) 
 

η
γ

×
××=

270000
B

B
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BHP   ou  

η×
∆×=

27
B

B

PQ
BHP   (CV)  

      (24 ou 25) 
 

η
γ

×
××=

367100
B

B

HQ
BHP  ou  

η×
∆×=

71,36
B

B

PQ
BHP  (kW)   

      

η
γ

×
××=

273740
B

B

HQ
BHP  ou  

η×
∆×=

374,27
B

B

PQ
BHP  (hp)   

      (28 ou 29) 
 
 

3.1.4. Máxima pressão de sucção 
 
A pressão máxima na sucção da bomba é dada por: 
 

( ) 410−××−+= γ
sMaxMAXMAX FLGSRSS HHPP      

       
 
Onde: 

MAXSP : pressão de sucção máxima (kgf/cm2 man); 

MAXRSP : pressão máxima de operação do reservatório de sucção (kgf/cm2 

man); 

MAXSH : cota referente ao nível máximo de operação do reservatório de sucção 

(m); 
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SFLGH : cota da linha de centro do flange de sucção da bomba (m); 

γ : massa específica do fluido (kg/m3) 
 
Nota:  
1) No caso de haver variação na temperatura de operação e do próprio 
produto, consequentemente ocorrerá também variação na massa específica 
do produto e na pressão do reservatório de sucção (caso de produtos 
armazenados no Ponto de Bolha). No cálculo da pressão máxima na sucção 
deve ser verificado o pior caso. 
 

3.1.5. Máxima pressão de descarga 
 

A pressão máxima na descarga da bomba é dada pela equação (31): 
 

410−××+= γ
MAXMAXMAX BSD HPP        

            
Onde: 

MAXDP : pressão de descarga máxima (kgf/cm2 man); 

MAXSP : pressão de sucção máxima (kgf/cm2 man); 

MaxBH : Head ou AMT máxima da bomba (Shut-Off) (m) 

 
Notas:  
1) Se o shut-off da bomba (

MAXBH ) ainda não for conhecido, considerá-lo 

como sendo:  

PROJMAX BB HH ×= 2,1         

           
    
Onde: 

PROJBH : AMT de projeto da bomba 

Este valor deve ser verificado após a definição da bomba. 
 
2) No caso de haver variação na temperatura de operação e do próprio 
produto, consequentemente, ocorrerá também variação na massa específica 
do produto e na pressão do reservatório de descarga (caso de produtos 
armazenados no Ponto de Bolha). No cálculo da pressão máxima na 
descarga deve ser verificado o pior caso. 
 

3.1.6. Pressão e temperatura de projeto em linhas de sucção e descarga 
 
Os critérios gerais abordados neste item servem de referência para definição 
da pressão e temperatura de projeto quando nenhum outro dado 
determinante for fornecido.  
 
Definidas as condições de projeto, para grande faixa de diâmetros de tubos, a 
espessura da tubulação é definida pela norma PETROBRAS N-76.  Caso a 
espessura não esteja definida (grandes diâmetros), deve ser considerado 
para este dimensionamento o par pressão e temperatura de projeto, conforme 
mencionado na norma da PETROBRAS N-1673 e, dependendo do tipo de 
aplicação, nas normas ASME/ANSI B31.3, B31.4 e B31.8. 
 
a) Linha de sucção  
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A pressão de projeto da linha de sucção deverá ser o maior entre os 
seguintes valores: 

• MAXSP×1,1
 

• 
20,2 cmkgfP

MAXS +
 

• RSPP
 

 
Onde:  

MAXSP : máxima pressão de sucção conforme item 5.1.4 (kgf/cm2 man); 

RSPP
: pressão de projeto do reservatório de sucção (kgf/cm2 man). 

 
b) Linha de descarga 
A pressão de projeto da linha de descarga deverá ser o maior entre os 
seguintes valores: 
 
Onde: 

MAXDP : máxima pressão de descarga conforme item 5.1.5 (kgf/cm2 man); 

RDPP : pressão de projeto do reservatório de descarga (kgf/cm2 man). 

 
c) Temperatura de Projeto 
A temperatura de projeto das linhas, se não houver nenhuma outra condição 
dimensionante, é admitida como sendo a temperatura máxima de operação 
adicionada de 30ºC, ou a temperatura mínima de operação se esta for menor 
que 0ºC. 
 

3.2. Pré-seleção das bombas  
 
As bombas de processo normalmente são do tipo centrífugas, a não ser em 
casos específicos onde poderão ser estudados outros tipos de bombas (ex.: 
bombas de deslocamento positivo são mais adequadas para fluidos muito 
viscosos com baixa vazão e AMT alta de operação). Para aplicações em 
sistemas de combate a incêndio e dosagem de produto químico, devem ser 
consultados os critérios específicos. 
 
Na pré-seleção das bombas de processo, levar em conta as recomendações 
da norma API-610 para condições de serviço mais severas, e a norma  
ASME/ANSI B73.1 para condições de serviço mais brandas (desde que 
expressamente aceitas pela PETROBRAS). 
 
As bombas centrífugas devem ser preferencialmente de montagem horizontal, 
no entanto, em casos onde o NPSHD é muito baixo (próximo de 1 m), 
recomenda-se a utilização de bombas do tipo vertical ou submersa. Deve ser 
evitada a utilização de bombas horizontais com indutor devido a problemas de 
vibração. 
 
Nos casos em que a altura estática na sucção é negativa (bomba não 
afogada), recomenda-se a utilização de bomba centrífuga do tipo auto-
escorvante, com válvula de pé de baixa perda de carga na extremidade da 
linha de sucção. 
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Deve ser prevista para a bomba facilidades para a sua escorva. Se a sua 
partida for automática, essas facilidades deverão garantir que a bomba esteja 
sempre escorvada. 
 
As bombas centrífugas devem ser selecionadas para operar o mais próximo 
possível do ponto de melhor rendimento (BEP).  A capacidade nominal 
deverá estar na faixa de 80% a 100% do BEP. 
 
Bombas centrífugas previstas para operar em paralelo, devem ter curva de 
desempenho Vazão versus AMT similares, com os mesmos valores de shut-
off. 
 
As bombas, independente do seu arranjo, devem, sempre que possível, ser 
iguais, para facilitar sua manutenção. 
 
Na pré-seleção das bombas, o diâmetro do rotor deve ser no máximo 95% do 
diâmetro do maior rotor para a bomba selecionada. 
 
Com as recomendações acima descritas e as condições de processo 
definidas tais como: vazão, características do fluido, AMT do sistema e 
NPSHD conforme calculados no item 5.1, consultar catálogos de fabricantes 
para as seguintes definições: 
 
1) Tipo de montagem da bomba (horizontal, vertical, “in line” ou submersa); 
 
2) Quantidade de bombas, com as seguintes observações: 
a.  Deverá ser previsto no mínimo uma bomba reserva;  
b. No caso de vazão e AMT de operação variar, deverá ser analisada a 
possibilidade de uso de conversores de frequência; 
 
3) Dependendo da faixa de vazão e AMT de operação previstas, deve ser 
analisado qual o melhor arranjo para as bombas, se em série, em paralelo ou 
ambos os arranjos. Nessa análise devem ser consideradas as ampliações 
previstas para o futuro; 
 
4) Rendimento (η ) das bombas para o cálculo da estimativa das suas 
potências (BHP) conforme item 5.1.3; 
 
5) Vazão mínima contínua das bombas. Se este dado não for disponível, 
estimar como sendo de 20% da vazão do BEP para bombas centrífugas do 
tipo horizontal, e de 40% a 50% da vazão do BEP para bombas centrífugas 
do tipo vertical; 
 
6) Grau de filtragem recomendado para o fluido; 
 
7) AMT e potências máximas para o impelidor selecionado; 
 
8) Espaçamento recomendado entre as bombas, necessário para montagem 
e manutenção. Na ausência de informações, seguir as recomendações da 
NFPA-30. 

 
3.3. Proteção de bombas 

 
3.3.1. Recirculação para vazão mínima de bombas centrífugas de processo 
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1.Bombas previstas para operar em vazões abaixo da mínima contínua 
recomendada pelo fabricante, ou que necessitem de operação em shut-off por 
tempo excessivo na partida, deverão possuir recirculação que garanta uma 
vazão para a bomba maior ou igual à sua vazão mínima contínua. 
 
2.Para o controle da recirculação deverá ser estudada a utilização de uma 
das seguintes alternativas: 
 
a) Válvula de controle de vazão de 3 (três) vias, auto-atuada (FCV), tipo 
Yarway ou similar, na descarga de cada bomba, que também tem a função de 
válvula de retenção. Nesse caso deve ser verificada a confiabilidade do 
instrumento através de pesquisa em instalações de referência; 
 
b) Malha fechada de controle de vazão com medidor/transmissor de vazão do 
tipo placa de orifício na descarga de cada bomba (a montante da tomada para 
a recirculação) e válvula de controle (FV), com orifício de restrição se 
necessário, na linha de recirculação da bomba; 
 
c) Malha fechada de controle de vazão com medidor/transmissor de vazão do 
tipo placa de orifício na descarga da bomba (a montante da tomada para a 
recirculação) e válvula de bloqueio automática com orifício de restrição na 
linha de recirculação da bomba, dimensionado para a vazão mínima de 
recirculação. 
 
d) Válvula de controle auto-atuada de pressão (PCV) ou de pressão 
diferencial (PDCV) instalada na linha de recirculação. Esta alternativa não se 
aplica às bombas centrífugas de processo com curvas de desempenho AMT 
versus Vazão plana ou onde haja variação razoável na densidade do fluido 
bombeado. 
 

3.3.2. Recirculação de bombas de deslocamento positivo 
 
a) Bombas de processo de deslocamento positivo previstas para operar em 
vazões abaixo da sua capacidade nominal, ou que necessitem de operação 
em shut-off por tempo excessivo na partida, deverão possuir recirculação 
para o excesso de vazão ou da vazão total da bomba no caso de shut-off, e 
garantir a pressão máxima de operação prevista para o sistema. 
 
b) A recirculação poderá ser efetuada para o coletor de sucção das próprias 
bombas ou para o reservatório de sucção, se for possível. 
No caso de a recirculação ser para o coletor de sucção, deve ser verificado o 
aquecimento do produto, que será função da potência (BHP) das bombas, do 
tempo de recirculação e do volume das linhas de recirculação. 
 
c) Para o controle da recirculação poderá ser estudada a utilização de uma 
das seguintes alternativas: 
• Válvula de controle de pressão auto-atuada (PCV) na linha de 

recirculação de cada bomba, ajustada para a pressão máxima de 
operação prevista para o sistema. Em paralelo à PCV, deve ser 
instalada válvula de alívio para proteção da bomba/instalação contra 
sobrepressão, ajustada para a pressão de projeto do sistema. 

• Idem alternativa acima com pressão controlada através de malha de 
controle fechada com medidor/transmissor de pressão e motor elétrico 
alimentado por conversor de frequência, ao invés de PCV, e válvula de 
alívio conforme descrito na alternativa anterior. 
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3.3.3. Parada por vazão baixa 

 
a) As bombas deverão ser desligadas automaticamente por vazão baixa (a 
jusante da tomada de recirculação se houver) através de chaves de fluxo 
individuais, com efeito “temporizado” para partida. 
 
b) As chaves de fluxo podem ser virtuais configuradas em PLC para atuar em 
valor a ser definido pelo processo, caso haja medição de vazão na linha de 
descarga, ou podem ser chaves físicas instaladas na linha de descarga de 
cada bomba. Neste caso, as chaves deverão ser do tipo dispersão térmica 
ajustada para atuar por ausência de fluxo. 
 

3.3.4. Parada por pressão alta na descarga 
 
a) No caso de bombas de deslocamento positivo ou bombas centrífugas onde 
a pressão máxima de operação na descarga possa ultrapassar a pressão de 
projeto da linha, independente de os motores elétricos serem ou não 
alimentados por conversores de frequência, deverão ser desligadas 
automaticamente através de pressostatos de alta individuais e virtuais 
preferencialmente (configurados em PLC). 
 
b) Os pressostatos deverão ser configurados para atuar na pressão de projeto 
da linha de descarga. 
 

3.3.5. Parada por anormalidades nos sistemas auxiliares 
 
a) Anormalidades nos sistemas de resfriamento e lubrificação (temperatura 
alta, baixa pressão do óleo, etc.) do conjunto motor-bomba que podem causar 
danos aos equipamentos, deverão desligar automaticamente a bomba. 
 

3.3.6. Parada por anormalidades intrínsecas nos equipamentos 
 
a) Anormalidades intrínsecas do conjunto motor-bomba tais como: vibração 
excessiva, alta temperatura (mancais, carcaça, enrolamento, etc.), vazamento 
em selo mecânico, etc., deverão desligar automaticamente a bomba, 
conforme requisitos da norma API 610. 
 

3.4. Requisitos gerais 
As bombas centrífugas de processo em geral poderão partir com o sistema 
alinhado, porém, o acionador deverá atender à potencia máxima desenvolvida 
pelo impelidor selecionado na partida. 
  
Para as bombas centrífugas de maior porte, é recomendável que a partida 
seja feita com a descarga bloqueada para não superdimensionar o motor, a 
não ser que o motor elétrico da bomba seja alimentado por conversor de 
frequência ou soft-starter.  
 
As bombas de processo que operam com produtos que podem formar 
depósitos ou se solidificar (fluidos de alto ponto de fluidez) nas bombas, 
devem ser previstas com injeção de diluentes compatíveis com o fluido de 
processo, para a sua lavagem/limpeza.  
 
Todas as bombas deverão ter facilidades para escorva. No caso de bombas 
booster, onde o fluido é um gás liquefeito como o GLP, cuja composição pode 



       petroblog – Santini                                                                                                      Página 16 de 18 
 
 

variar, a escorva da bomba deverá ser automática, sendo que os gases do 
produto deverão ser encaminhados pela linha de escorva de preferência para 
a fase gasosa do reservatório de sucção. 
Recomenda-se para a linha de sucção de bombas centrífugas, trecho reto de 
no mínimo 10 (dez) vezes o diâmetro da linha, da última curva até o flange de 
sucção da bomba. 
 
No caso de linhas de sucção de bombas para líquidos armazenados no ponto 
de bolha (gases liquefeitos), onde o NPSHD pode ser muito baixo (próximo de 
1 m), deve ser avaliada a necessidade de se proteger as linhas do 
reservatório de sucção até as bombas, contra insolação. Esta proteção 
poderá ser feita através de cobertura das linhas com telhado ou algo similar, 
ou através de revestimento das linhas com isolante térmico com barreira de 
vapor para evitar deterioração do revestimento. 
 
Os ramais para equipamentos que operam em paralelo (bombas, vasos 
separadores de líquido de sucção de compressores, etc.), interligados à 
mesma linha tronco, devem ser os mais simétricos possíveis, de forma a 
evitar o fluxo preferencial. 
 
Devem ser evitados pontos altos e baixos nas linhas de sucção de bombas 
para evitar acúmulo de gás ou ar. O perfil da linha deverá ser projetado de 
maneira a facilitar a saída de gases ou ar das mesmas, ou seja, do 
reservatório de sucção até o coletor de sucção das bombas, a linha deverá 
sempre que possível ter caimento mínimo de 0,5% e ser não ascendente. Se 
o coletor de sucção estiver abaixo do flange de sucção das bombas, os 
ramais de sucção serão não descendentes até as bombas. 
 
Devem ser evitados pontos baixos nas linhas de sucção de compressores e 
sempre que possível o mais retilíneo possível para minimizar a perda de 
carga e evitar problemas de “surge”. De preferência, a linha de sucção do 
compressor deve ter o fluxo ascendente. 
Segundo a norma PETROBRAS N-57, a colocação de válvulas junto às 
bombas deve obedecer aos seguintes critérios: 
 
a) Bombas com sucção afogada, ou bombas em paralelo succionando de 
uma mesma linha-tronco: colocação obrigatória de uma válvula de bloqueio 
junto ao bocal de sucção da bomba. Essa válvula não é recomendada para as 
bombas com sucção não afogada, e que não estejam em paralelo com outras 
bombas; 
 
b) Bombas com sucção não afogada: colocação obrigatória da uma válvula de 
retenção (válvula de pé) de baixa perda de carga, na extremidade livre da 
linha de sucção, suficientemente mergulhada no líquido do reservatório de 
sucção; 
 
c) Tubulação de recalque (qualquer caso): colocação obrigatória de uma 
válvula de bloqueio junto ao bocal de saída da bomba; 
 
d) Bombas com recalque para um nível estático mais elevado ou bombas em 
paralelo recalcando para uma mesma linha-tronco: colocação obrigatória de 
uma válvula de retenção junto ao bocal de saída da bomba, além da válvula 
de bloqueio da alínea anterior. 
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Como regra geral, em todos os sistemas de tubulação, o número de válvulas 
deve ser o mínimo possível compatível com as necessidades de operação, 
manutenção e segurança da instalação. São indicados a seguir, alguns casos 
em que é necessária instalação de válvulas, além dos casos já citados 
anteriormente e daquelas que forem indicadas nos Fluxogramas de 
Engenharia do projeto: 
 
a)Válvulas operacionais para alinhamento de entrada e saída de 
equipamentos em geral (tanques, bombas, vasos, etc.). 
 
b) Limites de unidades de processo e limites de propriedade: normalmente 
são exigidas válvulas de bloqueio em todas as tubulações.  Nos limites de 
unidades deve também ser prevista instalação de “FIGURA 8” junto às 
válvulas; 
 
c) Pontos de utilização (o mais próximo possível) em todas as tubulações de 
utilidades (ver critério de projeto específico de utilidades); 
 
d) Linhas de vapor para processo, interligadas a qualquer equipamento, ou 
linha de processo, devem ter uma válvula de retenção o mais próximo 
possível do ponto de interligação, independente ou não da existência de 
válvula de bloqueio;  
 
e) Tubulação de saída de qualquer equipamento onde houver possibilidade 
de inversão de fluxo, prever colocação de uma válvula de retenção;  
 
f) Todos os equipamentos que possam ser temporariamente retirados de 
operação, sem interromper o funcionamento da unidade, prever colocação de 
válvulas de bloqueio junto a todos os bocais; 
 
g) Nos pontos de interligação de sistemas provisórios com tubulações 
definitivas (“tie-in”), é também geralmente necessária a colocação de válvulas 
de bloqueio. 
 
As válvulas de bloqueio de equipamentos para fins de manutenção devem ser 
do tipo gaveta (pé-de-tanque, bombas, etc.).  
 
Devem ser previstos bloqueios nas derivações das linhas principais de 
utilidades, de modo a permitir a manutenção e/ou isolamento desses 
sistemas. 
 

3.5. Filtros 
Todos os filtros definitivos devem ser do tipo “T” ou “Y”. O uso do filtro 
“Chapéu de Bruxa” só é admitido como filtro provisório e temporário. Os filtros 
“T” devem possuir malhas para reter partículas sólidas maiores do que a 
metade da menor dimensão de passagem interna do equipamento. 
 
Deve ser verificado com o fornecedor qual o grau de filtragem requerido para 
o seu equipamento. Normalmente a malha dos filtros é especificada em 
“mesh”, que é o número de furos em cada polegada linear da malha. Ex.: 
“mesh” 20 significa que em 1 pol 2 da malha existem 202 = 400 furos.  

 
3.6         Válvulas de controle 

A instalação das válvulas deve ser feita de acordo com a norma API RP-553. 
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Toda válvula de controle deve ter bloqueios a montante e a jusante para a 
sua manutenção, e linha de contorno com válvula de regulagem.  
 
Válvula de controle tipo "falha abre" deve possuir na linha uma válvula de 
dreno ou "vent" enquanto que válvula do tipo "falha fecha" deve possuir uma 
válvula de dreno ou "vent" a montante e a jusante da válvula de controle, 
entre as válvulas de bloqueio para manutenção. 
 
Sempre que possível, o mostrador do medidor da variável controlada deve ser 
visível do operador da válvula de regulagem da linha de contorno. 
 
Se, por exigências de normas, de estudos de análise de riscos, ou por 
exigência do próprio cliente, for previsto tramo reserva de válvula(s) de 
controle, fica dispensada a linha de contorno com válvula de regulagem 
manual. 
 
No dimensionamento das válvulas de controle deve ser utilizada a norma 
ANSI/ISA S75.01.01, sendo também obrigatória a verificação dos seguintes 
itens : a “rangeabilidade”, o tipo de escoamento (sub-crítico ou crítico com 
vaporização ("flash"), cavitação e bifásico), influência da viscosidade, limite de 
velocidade de escoamento na entrada, e nível de ruído. 
 
Deve ser considerado no dimensionamento do atuador o maior diferencial de 
pressão ao qual a válvula pode ser submetida, admitido normalmente como 
sendo a pressão de projeto da linha. 
 
O coeficiente de vazão nominal escolhido para a válvula de controle (Cv) 
deve ser tal que:  
 
Quanto à “rangeabilidade”, devem ser observados os seguintes critérios: 
• a vazão máxima a ser controlada deve ser limitada a 90% do curso 

disponível da válvula de controle; 
• a vazão mínima a ser controlada deve ser limitada a 10% do curso 

disponível da válvula de controle; 
• levando-se em consideração a vazão mínima, normal e máxima através 

da válvula, o coeficiente de vazão escolhido para a válvula (Cv da 
válvula) será: 
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• O Cv escolhido extraído de catálogos de fabricantes deverá ser 

imediatamente superior ao teórico calculado. 
• Caso não seja possível enquadrar esses limites, deve-se utilizar duas, 

ou mais válvulas de controle, em configuração “split range”. 
 

 
 


