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Projeto, Fabricação, Montagem, Inspeção e Testes de  Sistemas de 
Tubulação em Serviço Tóxico 

 
1. Conceituação e Objetivos  
1.1. Um sistema de tubulações  é classificado como em Serviço Tóxico  quando 
opera com um fluido tóxico , em que uma simples exposição, à quantidade ainda que 
muito pequena, causada por vazamento, pode produzir dano sério e irreversível às 
pessoas, por inalação ou contato corporal, mesmo que prontamente seja prestado o 
devido socorro. 
As tubulações que contenham este fluido tóxico, como produto ou como um 
contaminante, e em que o risco de exposição de pessoa(s), no caso de vazamento, é 
considerado significativo, devem ser projetadas e construídas conforme os requisitos 
deste procedimento. 
Os Fluidos Tóxicos incluem: 
• Fluido Letal  

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/appendix-A_to_part_355 
• Fluido Tóxico VHAP- Volatile Hazardous Air Pollutants  

https://www.epa.gov/haps/initial-list-hazardous-air-pollutants-modifications 
http://www.epa.gov/ttn/atw/orig189.html. 
Sempre que o produto processado ou armazenado contenha um teor de qualquer 
dessas substâncias maior ou igual a 5% em peso, a instalação é caracterizada para 
ser de Serviço Tóxico. 
 
1.2. Os requisitos deste procedimento aplicam-se aos sistemas de tubulação 
classificados como em Serviço Tóxico, somente por conta do fluido tóxico presente. 
Caso o sistema de tubulações seja sujeito a condições que acarretam a deterioração 
do tipo corrosão sob tensão ou fissuração induzida pelo Hidrogênio ou por ataque 
eletroquímico, prevalecem as prescrições mais rigorosas. 
 
1.3. Para as tubulações pertencentes a Serviço Tóxico, os requisitos deste 
procedimento aplicam-se em adição aos parágrafos básicos da norma ASME B31.3 
(capítulos I a VI e o capítulo VII), e as prescriçõ es do capítulo VIII - “Piping for 
Category M Fluid Service”,  da mesma norma . 
 
1.4. No caso de dúvidas ou contradição prevalecem os requisitos mais rigorosos. 
 
2. Normas a consultar 
2.1 - Petrobras 
        N - 57            Projeto mecânico de tubulações; 
        N - 76            Materiais de tubulação; 
        N - 115          Fabricação e montagem de tubulações; 
        N - 1693        Critérios para padronização de material de tubulação; 
As Normas Petrobras estão disponíveis para consultas no site de domínio público: 
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/requisitocontratacao/requisito
_normastecnicas.asp 
 
2.2. ASME 
        ASME B 31.3   Pressure piping code: design and construction. 

ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sec. VIII Div. 1  Rules for Construction of  
 Pressure Vessels  

 
3.  Requisitos de projeto  
3.1. Para os sistemas de tubulações que operam em condições cíclicas de operação 
(variações frequentes de pressão e/ou temperatura e/ou composição do fluido), ou sob 
cargas de impacto ou choque ou em vibração, deve ser feita além da análise de 
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flexibilidade e suportação, também a análise dinâmica do sistema, visando garantir a 
integridade e a confiabilidade da operação. 
 
3.2. Utilizar válvula de alívio e segurança do tipo balanceada por fole em serviços com 
fluidos tóxicos, corrosivos e viscosos.  
As descargas das válvulas de alívio e segurança das tubulações e de equipamentos 
devem ser coletadas e interligadas para queima no sistema de tocha. 
 
3.3. Os resíduos da drenagem e respiro de equipamentos e tubulações devem ser 
coletadas para descarte em condições seguras. 
 
3.4. Não são admitidos furos sentinelas (“telltale holes”) nas tubulações, partes e 
componentes pressurizados. 
 
4. Acessórios e conexões  
4.1. Com relação aos acessórios de grande diâmetro (acima de NPS 24), deverão ser 
preferencialmente utilizadas as curvas prensadas com solda longitudinal, seguida de 
TTAT-Tratamento Térmico de Alívio de Tensões e 100% RT. 
Excepcionalmente, apenas com a aprovação do Proprietário, poderão ser usadas 
curvas gomadas com raio mínimo de 1,5 vezes o diâmetro e 5 gomos com TTAT e 
100% RT. 
 
4.2. Só são permitidas ligações flangeadas do tipo com flanges de pescoço, de 
extremidade para solda de topo ou para solda de encaixe. 
 
4.3. Os flanges com extremidades para solda de encaixe só são admitidos até o 
diâmetro nominal de φ1½“. Os flanges de interligação com os equipamentos devem 
ser do tipo com extremidade para solda de topo. 
 
4.4. Transições de diâmetros, redução ou aumento, devem ser com extremidades 
tronco-cônicas. 
 
4.5. Não são permitidas conexões, flanges, válvulas e acessórios com extremidades 
rosqueadas. 
 
4.6.  A vedação para as hastes das válvulas deve ser estanque.  
 
4.7. Não são permitidos materiais resilientes, borrachas e “teflon”, para a confecção 
das gaxetas das hastes das válvulas. Somente materiais resistentes ao fogo, como por 
exemplo, o grafite flexível, são aceitáveis. 
 
4.8. Os castelos das válvulas devem ser do tipo com fechamento por parafusos (no 
mínimo quatro). 
 
5.  Requisitos para os materiais de construção  
5.1. Só são admitidos materiais conforme as especificações ASTM para fabricação de 
tubos, conexões, flanges, válvulas e demais componentes dos sistemas de 
tubulações. Alternativamente, sob aprovação do Proprietário, poderão ser aceitos 
outros materiais, desde que padronizados em normas internacionais de 
reconhecimento indiscutível. 
 
5.2 - Não são admitidos materiais da denominação ferro fundido (“cast iron”) para a 
fabricação de válvulas e componentes de tubulações. 
 
5.3. Os tubos com ou sem costura devem ser de aço acalmado. 
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5.3.1. Os tubos de aço Carbono sem costura devem ser de ASTM A106 GrB, com 
tratamento térmico de alívio de tensões de fábrica. 
Nota: Os tubos ASTM A106 GrB “hot finished pipe” não necessitam de tratamento 
térmico. Os tubos ASTM A106 GrB “cold drawn pipe” devem ter tratamento térmico. 
 
5.3.2. Os tubos e acessórios fabricados com costura devem ser com juntas soldadas 
de topo e inspecionados com 100% RT na solda acabada. Os critérios para execução 
e aceitação conforme ASME Sec. VIII Div.1. 
5.3.2.1. Tubos de aço carbono com costura devem seguir a especificação ASTM A-
672 Gr C60 Cl 22 com os seguintes requisitos adicionais: 
          a- Exame radiográfico 100% nas soldas longitudinais; 
          b- Tratamento térmico de alívio de tensões a 620ºC; 
          c-  Dureza máxima 200 HB (forming and welding); 
          d-  Após o alívio térmico exame das soldas com 100% MT. 
5.3.2.2. Tubos de aço liga com costura devem vir de fábrica com: 
          a- Examinados com 100%RT; 
          b- Tratamento térmico de alívio das tensões residuais da soldagem; 
          c-  Dureza máxima 215 HB (forming and welding); 
          d- Após o alívio térmico exame das soldas com 100% MT.  
 
5.3.3. Todos os flanges empregados devem ser forjados do tipo com pescoço para 
solda de topo, dimensões e classes de pressão conforme ASME B16.5, para 
diâmetros até NPS 24”  e ASME B16.47 para diâmetros de NPS 26”  até  NPS 60”: tipo 
A para NPS 26 a 36 e tipo B para NPS 42 a 60. 
 
5.4. O tratamento para alívio térmico das tensões residuais deve ser conforme as 
regras do Capítulo VIII do ASME B31.3. 
 
5.5. Os componentes fabricados em aço fundido devem ser inspecionados, na fábrica, 
conforme o Apêndice 7 do ASME Sec. VIII Div. 1. 
 
6. Requisitos para fabricação, montagem, inspeção e  testes  
6.1. As conexões roscadas são proibidas, sendo permitidas apenas juntas soldadas. 
 
6.2. As juntas soldadas de topo devem ser do tipo facilmente radiografáveis, não 
sendo permitido o uso de mata-juntas, fixos ou removíveis, nem de insertos 
consumíveis. 
 
6.3. As juntas soldadas de encaixe são só permitidas até inclusive o diâmetro nominal 
de NPS 1½. 
 
6.4- As soldas circunferenciais de fabricação dos “spools” da tubulação devem ter Raio 
X total, em todas as juntas, e as de montagem no campo devem ter radiografia total ou 
alternativamente exame por ultrassom. 
6.4.1. Para o caso do Aço C e Aço Liga; o passe de raiz dessas soldas 
circunferenciais deve ser executado pelo processo TIG de soldagem. 
 
6.4.2. Para o Aço Inoxidável Austenítico o passe de raiz será com TIG e controlada 
com 100% PT.  
 
6.4.3. As soldas acabadas serão inspecionadas com 100% PT, mesmo as já 
radiografadas. 
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6.5. As soldas de encaixe e as de filete devem ser examinadas com 100% MT, para os 
materiais magnéticos e 100% PT, para os materiais não magnéticos. Os critérios de 
execução e aceitação conforme ASME B31.3.  
 
6.6. Para as tubulações em aço Carbono “P-number 1” não é necessário o tratamento 
de alívio das tensões residuais das soldas de oficina (“pipe shop”) e de campo, porém 
é necessário o controle e medição de durezas. 
O critério de aceitação é função do tipo de aparelho utilizado:  
a) Poldi ou Telebrineller (somente na ZF) - 200 HB 
b) Demais aparelhos (Microdur com carga de 5 Kgf ou tipo Equotip) – 248 HV-5  
 
6.7. Para as soldas de aço liga Cr-Mo deve ser executado o tratamento térmico das 
tensões residuais de soldagem, conforme requerido pelo ASME B31.3.  
 
6.8. Os requisitos de fabricação e montagem da Inspeção Classe IV da norma 
Petrobras N-115 devem ser incluídos na contratação de instalação e montagem 


