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Perspectiva de alinhamento internacional



A GIZ

• Empresa pública federal, que apoia o governo alemão no alcance de seus 

objetivos na cooperação internacional.

• Opera em mais de 130 países em todo o mundo.

• Emprega 17.000 funcionários - cerca de 70% deles são empregados 

localmente como pessoal nacional

• Em 2017, a GIZ teve um volume de negócios de 2,57 bilhões de euros.



Agenda 
1- A infraestrutura da qualidade

2- A importância do alinhamento internacional 

3- O mecanismo da cooperação 

4- O ambiente alemão de normas de segurança para caldeiras, vasos 

de pressão e tubulações

a) Participação em fóruns internacionais

b) Matérias tratadas

5- Norma Geral: ISO 4126-1:2013



1 - A Infraestrutura da Qualidade 

Infraestrutura: suporte, geralmente escondido ou invisível, que é

base indispensável à edificação, à manutenção ou ao funcionamento

de uma estrutura concreta ou abstrata, visível ou percebida

racionalmente

Qualidade: grau negativo ou positivo de excelência

Sistema que promove, entre outros, padrões técnicos mínimos 

para garantia da segurança, alta qualidade e inovação industrial 



1 -A Importância de um Sistema de Infraestrutura 

da Qualidade
Produção e distribuição de 

produtos de alta qualidade

Defesa do consumidor contra 

produtos perigosos

Segurança para o 

Sistema  Industrial

Avaliação de 

Conformidade

Regulação

Técnica

Fiscalização 

de Mercado

Normalização

Infraestrutura da 

Qualidade 

Metrologia

Acreditação



Desenvolvidos em conjunto com as partes interessadas e com um benefício 
comum em vista, os padrões promovem:

• Racionalização
• Garantia da Qualidade
• Proteção ambiental
• Segurança
• Comunicação
• Interconectividade
• Inovação

para negócios, tecnologia, ciência, governo e a sociedade em geral.

2 - Importância do Alinhamento Internacional 
sobre Normas 



2 - Importância do Alinhamento Internacional 

sobre Normas 

Benefícios Econômicos (I) 

17,000,000,000 euros são economizados a cada ano pela 

industria alemã com a padronização © 2018, DIN e. V. 5 



Benefícios 
Econômicos (II) 

2 - Importância do Alinhamento Internacional 
sobre Normas 



3 - O Mecanismo da Cooperação 

Atuação: 

1 - Acordo sobre as 
linhas de atuação 

2 - Definição das 
questões específicas

3 - Engajamento dos 
atores específicos

4 - Intercâmbios 
entre especialistas 

5 - Proposta de 
soluções   

Objetivo: Criar junto aos atores relevantes um dialogo/intercambio para se construir 
soluções conjuntas de harmonização regulatória, em nível técnico, entre 

especialistas brasileiros e alemães da área especifica.



4 - O ambiente alemão de normas de 

segurança para caldeiras, vasos de pressão 

e tubulaçõesImplementado pela  PED 2014/68/EU com os seguintes objetivos:

• Instituição de legislação especifica

• Envolvimento de todas as partes interessadas, independentemente de sua força 

econômica ou habilidades em idiomas estrangeiros

• Adoção nacional de padrões internacionais

• Padrões uniformes e consistentes

• Evitar duplicação na padronização

• Papel ativo na construção de consenso



4 - O ambiente alemão de normas de 

segurança para caldeiras, vasos de pressão 

e tubulações
• ISO / TC 185 “Dispositivos de segurança para proteção contra pressão excessiva”  Secretariado: ANSI (EUA)

• ISO / TC 185 / WG 1 “Fluxo bifásico” Secretariado: DIN (Alemanha)

• ISO / TC 185 / WG 12 “Discos de ruptura” Secretariado: NBN (Bélgica)

• ISO / TC 185 / WG 13 “Válvulas de segurança e dispositivos de disco de ruptura em combinação” Secretariado: ANSI 

(EUA)

• ISO / TC 185 / WG 18 “Teste de desempenho” Secretaria: UNI (Itália)

Europeu:

• CEN / TC 69 / WG 10 “Dispositivos de segurança contra pressão excessiva”  Secretariado: BSI (Itália) 

a) Participação em fóruns internacionais: 



4 - O ambiente alemão de normas de 

segurança para caldeiras, vasos de pressão 

e tubulações
• ISO 4126, Dispositivos de segurança para proteção contra pressão excessiva;

 Parte 9: Aplicação e instalação de dispositivos de segurança, excluindo dispositivos de segurança de discos de 

ruptura independentes

 Parte 10: Dimensionamento de válvulas de segurança para fluxo bifásico gás / líquido

• EN 764-7, Equipamentos sob pressão - Parte 7: Sistemas de segurança para equipamentos sob pressão não queimados;

• EN 12952-10, Caldeiras de tubos de água e instalações auxiliares - Parte 10: Requisitos para salvaguardas contra pressão 

excessiva;

• EN 12953-8, Caldeiras de revestimento - Parte 8: Requisitos para salvaguardas contra pressão excessiva;

• EN 16678, Dispositivos de segurança e controlo para queimadores a gás e aparelhos de queima a gás - Válvulas de fecho 

automáticas para pressões operacionais superiores a 500 kPa até 6 300 kPa.

b) As matérias tratadas seguem as seguintes linhas: 



5 - Norma Geral: ISO 4126-1:2013

Escopo:

Esta parte da ISO 4126 especifica os requisitos gerais para válvulas de 

segurança, independentemente do fluido para o qual foram projetados.

É aplicável a válvulas de segurança com um diâmetro de fluxo de 4 mm e 

acima das quais são utilizadas em pressões ajustadas de 0,1 bar e acima. 

Nenhuma limitação é colocada na temperatura.

Este é um padrão de produto e não é aplicável a aplicações de válvulas de 

segurança



5 - Norma Geral: ISO 4126-1:2013

• Após as definições iniciais, a norma segue estabelecendo padrões para 

segurança, teste para conformidade.

• A norma está, atualmente, em revisão dentro da comissão de 

discussão.

• A norma é revisada cada 5 anos e todos os envolvidos podem se 

manifestar sobre a mesma e possíveis modificações e adaptações. 



• EN ISO 4126, Dispositivos de segurança para proteção contra pressão excessiva;

Parte 1: Válvulas de segurança
Parte 2: Dispositivos de segurança de disco de ruptura 
Parte 3: Válvulas de segurança e dispositivos de segurança de disco de ruptura em 

combinação
Parte 4: Válvulas de segurança operadas por piloto
Parte 5: Sistemas de alívio de pressão de segurança controlados (CSPRS)
Parte 6: Aplicação, seleção e instalação de dispositivos de segurança de disco de ruptura
Parte 7: Dados comuns

5 - Norma Geral: ISO 4126
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5 - Norma Geral: ISO 4126-1:2013
Termos e definições:

Para os propósitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

válvula de segurança - válvula que, automaticamente, sem o auxílio de qualquer energia que não seja a do fluido em 

questão, descarrega uma quantidade do fluido de modo a impedir que uma pressão segura predeterminada seja 

excedida, e que é projetada para fechar novamente e impedir o fluxo adicional de fluido após condições normais de 

pressão de serviço foram restauradas

Nota 1 : A válvula pode ser caracterizada por ação pop (abertura rápida) ou por abrir em proporção (não 

necessariamente linear) ao aumento da pressão sobre a pressão de ajuste.

Válvula de segurança de carga direta - válvula de segurança na qual a carga devido à pressão do fluido sob o disco 

da válvula é oposta apenas por um dispositivo de carga mecânica direta, como peso, alavanca e peso, ou mola

válvula de segurança assistida - Válvula de segurança que, por meio de um mecanismo de assistência eléctrica, 

pode ser adicionalmente levantada a uma pressão inferior à pressão de abertura e, mesmo em caso de falha do 

mecanismo de assistência, cumprir todos os requisitos das válvulas de segurança indicadas na norma ISO 4126



5 - Norma Geral: ISO 4126-1:2013
(Cont.)

Pressão de Ajuste - Pressão predeterminada na qual uma válvula de segurança em condições operacionais 

começa a abrir

Nota 1 à entrada: É a pressão manométrica medida na entrada da válvula na qual as forças de pressão que tendem 

a abrir a válvula para as condições de serviço específicas estão em equilíbrio com as forças que retêm o disco da 

válvula em sua sede.

Pressão Máxima Permitida –PS - pressão máxima para a qual o equipamento protegido foi projetado

Sobrepressão - aumento de pressão sobre a pressão definida

Nota 1 : A sobrepressão geralmente é expressa como uma porcentagem da pressão definida.

Reafirmando a pressão - valor da pressão estática de entrada na qual o disco restabelece contato com o assento 

ou no qual o elevador se torna zero

Pressão de Teste Diferencial a Frio - pressão estática de entrada na qual uma válvula de segurança está 

configurada para começar a abrir na bancada de teste

Nota 1 para entrada: Esta pressão de teste inclui correções para condições de serviço, por ex. contrapressão e / ou 

temperatura.



Exemplos de Especificidade Previstas em 

Normas 
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