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O projeto de instalação de tubulações exige a construção de elementos estruturais para sua 

sustentação. Problemas de dimensionamento dos apoios e de interferência das tubulações são apenas dois 
aspectos que necessitam de estudos.  

O programa EstruTub automatiza o processo de dimensionamento de tubulações encontradas em 
instalações de produção e transporte de petróleo e gás e da sua estrutura de sustentação. Com base nas 
diversas informações necessárias ao planejamento daquele processo, um banco de dados foi constituído e é 
utilizado no dimensionamento. O programa emprega técnicas avançadas de programação visual, como a 
seleção visual de componentes e a apresentação de resultados gráficos, as quais visam à elaboração de 
projetos de forma otimizada. O programa permite, também, efetuar alterações em componentes de forma 
interativa, reduzindo, assim, o tempo de projeto. 
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