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Capítulo III – DESENVOLVIMENTOS RECENTES 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
O desenvolvimento de publicações e normas sobre o assunto decorrem das seguintes 
motivações principais : 
 
♦ Necessidade crescente de acompanhamento da deterioração dos equipamentos; 
 
♦ Utilização da monitoração do processo como ferramenta de extensão de vida das 

unidades; 
 
♦ Exigências de uma melhor disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos e 

redução de custo de manutenção; 
 
♦ Gerenciamento do risco operacional como ferramenta para tomada de decisões. 
 
Em função da necessidade de desenvolver critérios para manter operacionalmente 
seguro equipamentos com anos de operação e danos acumulados, diversos documentos 
foram revisados ou gerados nos últimos anos. Tais documentos tem como proposta 
definir critérios e limites de aceitação para vários tipos de danos presentes em vasos de 
pressão e tubulações. Citam-se alguns destes documentos  : 
 
♦ A16 (1995) - Guide for Defect Assessment and Leak-Before-Break Analysis 
♦ ASME Section XI Code Case N-494-3 (1995) - Evaluation of flaws in ferritic and 

austenitic piping;  
♦ WRC 430 (1998) - Review of existing Fitness-for-Service Criteria for Crack-Like 

Flaws; 
♦ WRC 435 (1998) - Evaluation of Design Margins for Section VIII, Div.1 and 2 of 

ASME Boiler and Pressure Vessel Code; 
♦ WRC 447 (1999) - Evaluation of Operating Margins for In-Service Pressure 

Equipment 
♦ API RP -581 (1999) - Risk-Based Inspection Base Resource Document; 
♦ RP-F101 (1999) - Recommended Practice - Corroded Pipelines; 
♦ BS-7910 (1999) - Guide on methods for assessing the acceptability of flaws in fusion 

welded structures; 
♦ API RP -579 (2000) - Fitness-for-Service - Downstream segment. 
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2 – WRC Bulletin 435 (1998) 
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3 – WRC Bulletin 447 (1999) 
 

 
“As the science for the evaluation of flaws in In-service pressure equipment advances, it is 
likely that probabilistic or approaches will be used extensively...... 
 
.....This study has been done to provide guidance in establishing appropriate margins that are 
lower than construction margins if the level of uncertainty in one or more of the design 
parameters can be reduced. The recommendation in this study can be used by organizations 
performing flaw evaluations or re-rating equipment. It is also anticipated that they will be show 
by the ASME, API and other organizations that are developing standards in this area”.  



CURSO DE AVALIAÇÃO DE INTEGRIDADE 
CAPÍTULO III – Desenvolvimentos Recentes                                pg.4 
 

REDUÇÃO DE FATORES DE SEGURANÇA PARA EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÃO. 
 

Em sua última edição, o ASME Seç.VIII – Div.1 reduziu os fatores de segurança para a 
definição de tensões admissíveis de diversos materiais utilizados em temperaturas 
inferiores aos limites de fluência. A conseqüência é a obtenção de projetos de vasos de 
pressão com menores espessuras e tensões atuantes mais elevadas. 
 
Esta modificação foi resultado do trabalho desenvolvido pelo Welding Research Council 
Inc. com a divulgação do WRC – Bulletin 435, em setembro de 1998. A conclusão do 
estudo é que a melhoria na qualidade dos materiais, processos de fabricação, critérios 
de projeto e requisitos de tenacidade justificam a redução do fator de segurança 
aplicado ao limite de resistência nominal do material de 4,0 para 3,5, sem aumento 
significativo da probabilidade de falha do equipamento. 
 
De forma geral, as regras definidas pelo código de projeto são aplicáveis apenas para 
vasos novos, não sendo possível a alteração de tensões admissíveis ser utilizada para 
equipamentos existentes pela simples aplicação de fórmulas de cálculo, sem uma 
avaliação rigorosa dos critérios de projeto e fabricação empregados, para seja possível 
afirmar que foram compatíveis com as exigências atuais do código ASME. 
 
Sobre o mesmo assunto, o próprio Welding Research Council Inc. divulgou o WRC – 
Bulletin 447, em dezembro de 1999, que trata da redução de fatores de segurança para 
equipamentos em operação. Esta publicação admite limites ainda menores que os 
empregados pelo código ASME Section VIII – Div.1 atual, propondo a utilização de um 
fator de segurança mínimo de 2,4 aplicado ao limite de resistência nominal do material 
do equipamento. No entanto, o emprego destes novos limites é condicionado a 
observância de diversos requisitos, indicado na Section 7 do WRC-447. Citam-se : 
 
1 - Avaliação de processos corrosivos existentes no equipamento, presença de 
contaminantes, definição de requisitos adicionais para os materiais e juntas soldadas 
(dureza máxima, composição química, tratamento térmico,...), 
 
2 – Emprego das recomendações descritas no novo código CEN – draft para requisitos de 
tenacidade mínima. Este código Europeu define 3(três) métodos de avaliação da 
tenacidade mínima, sendo prevista, em alguns casos, análise detalhada pela Mecânica da 
Fratura para a definição da adequação ao uso do equipamento; 
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3 – Utilização de requisitos e critérios de cálculo do API-579 para regiões de corrosão 
localizada no equipamento; 
 
4 – Comprovação de que o equipamento atende a todos os requisitos de fabricação e 
tolerâncias do ASME Section VIII – Div.2. Estes requisitos contemplam alívio de 
tensões em peças conformadas, bem como tolerâncias dimensionais para desalinhamentos 
em soldas e ovalizações; 
 
5 – Comprovação de que todos os processos de soldagem, incluindo a qualificação das 
soldas, ensaios requeridos, reparos de defeitos durante a fabricação estão de acordo 
com o artigo F-2 do ASME Section VIII – Div.2; 
 
6 – Obrigatoriedade de que todas as soldas de topo do equipamento são totalmente 
inspecionadas por RT ou UT e que, pelo menos, 10% das soldas de topo do equipamento e 
o comprimento integral de todas as soldas Categorias C e D, soldas de acessórios e 
soldas provisórias devem ser inspecionadas por MT ou PT. Os requisitos de inspeção 
devem seguir o exigido pelos códigos ASME Section VIII – Div.2 e Section V; 
 
É possível concluir que alterar fatores de segurança de equipamentos em operação 
depende de uma completa avaliação da integridade estrutural, verificação da influência 
dos danos acumulados em serviço, análise da documentação completa de todas as fases 
de fabricação do equipamento e uma possível inspeção complementar nas juntas soldadas. 
Verifica-se principalmente que equipamentos projetados e fabricados segundo 
exigências do código ASME Seç.VIII – Div.1 apresentam uma maior dificuldade para 
atendimento das recomendações definidas pelo WRC-447. 
 
Ressalta-se o possível aumento significativo da probabilidade de falha de equipamentos 
que operam em baixas temperaturas ou em condições de despressurização quando em 
vazamento, sujeitos a serviços cíclicos e sujeitos a danos não controlados e avaliados 
adequadamente.  
 
Portanto, reduzir fatores de segurança de equipamentos em operação não é simples 
exigindo uma análise detalhada e profissional com qualificação adequada para esta 
tarefa. De acordo com os conceitos da NR-13, o Profissional Habilitado, responsável pelo 
equipamento, deve estar ciente dos riscos envolvidos e das conseqüências de uma falha 
relacionada a alteração proposta. 
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4 – API-RP 581 
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A inspeção baseada em risco é uma metodologia desenvolvida para o gerenciamento do 
risco servindo para a definição da freqüência da inspeção, nível de detalhe e tipos de 
NDE a serem utilizados. 
 
Uma das aplicações da metodologia é a utilização da avaliação do risco para a priorização 
e gerenciamento de um programa de inspeção, onde unidades e/ou equipamentos a serem 
inspecionados são “rankeados” de acordo com o seu risco. 
 
FATO : “Em uma Planta de Processo, um percentual elevado do risco está associado a 
uma quantidade relativamente pequena de equipamentos”. 
 
A metodologia de RBI permite o “link”  entre a Inspeção e a Manutenção permitindo uma 
maior concentração de recursos em itens associados a alto risco e menores recursos 
para itens com risco baixo. 
 
OBJETIVOS E CONCEITUAÇÃO 
 
Um benefício potencial do RBI é o aumento dos tempos de campanha, mantendo ou 
reduzindo o risco de operação. Assim os objetivos do RBI podem ser identificados, como 
abaixo : 
 
a – Permitir a definição e a medida do risco relativo criando uma ferramenta para o 
gerenciamento da tarefa de inspeção; 
 
b – Permitir a avaliação do risco associado à segurança, agressão ao meio ambiente e a 
interrupções do processo relacionados ao custo; 
 
c – Reduzir sistematicamente a probabilidade de falhas melhorando o uso dos recursos 
da inspeção; 
 
d – Identificar áreas de alta conseqüência de falha permitindo modificações na unidade 
com o objetivo de reduzir o risco. 
 
Quando o risco associado com equipamentos individuais é determinado e a efetividade 
das diferentes técnicas de inspeção é quantificada, é possível gerar as informações 
necessárias para o desenvolvimento, otimização e implementação de um plano de inspeção 
baseada em risco. 
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A figura a seguir apresenta curvas com a redução esperada no risco com o aumento do 
grau e a freqüência da inspeção. A ausência da inspeção corresponde à situação de maior 
risco. O aumento do volume e qualidade da inspeção reduz sensivelmente o risco até que 
se alcance um estágio onde a melhoria da inspeção corresponde a uma redução de risco 
não significativa. 
 
Verifica-se na prática que nem todos os planos de inspeção possuem a mesma capacidade 
de detectar e dimensionar a extensão do dano no equipamento. Assim diferentes planos 
de inspeção significam diferentes alterações no risco de falha dos equipamentos. 
 
A combinação otimizada de métodos de inspeção e freqüências, bem como a efetividade 
do método em reduzir a probabilidade de falha de um equipamento aliado ao custo da 
inspeção permite a implantação de um programa de priorização do risco. 
 
O aumento do nível de inspeção reduz o risco pela redução na probabilidade de falha do 
equipamento. Esta redução é alcançada pelo uso de medidas preventivas e corretivas 
após a inspeção. A atividade de inspeção não altera a conseqüência da falha, cujos 
efeitos são alterados através de mudanças de projeto e outras ações corretivas, tais 
como ações mitigadoras. 

RISCO

NÍVEL DE ATIVIDADE DA INSPEÇÃO

Risco com Programas de
Inspeção Típicos

Risco utilizando RBI

Risco não Inspecionável

 
– Risco x Nível de Inspeção 
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Como indicada pela figura anterior, o risco não pode ser reduzido a zero apenas através 
dos esforços da atividade de inspeção. O risco não inspecionável inclui os seguintes 
fatores: 
 
a – Erro humano; 
b – Desastres naturais; 
c – Eventos externos (ex. colisões); 
d – Efeitos secundários de unidades proximas; 
e – Atos deliberados; 
f – Limitações inerentes dos métodos de inspeção; 
g – Erros de projeto; 
h – Mecanismos de deterioração não conhecidos antecipadamente. 
 
O sistema RBI define o risco como o produto de 2(dois) fatores separados : 
probabilidade de falha (likelihood) e conseqüência de falha. A figura abaixo apresenta o 
risco associado com a operação de alguns equipamentos de uma planta de processo. O 
produto da probabilidade e da conseqüência da falha para cada item é determinado e 
plotado no gráfico. 
 

                                          

        
                              
 
                           
                                                        

                                

CONSEQÜÊNCIA DA FALHA

PROBABILIDADE
DE FALHA

LINHA DE
ISO-RISCO

 
– Níveis de iso-risco 
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Os diversos níveis de inspeção podem variar entre um extremo de somente “reparar após 
a falha” até outro extremo de utilizar diversos métodos de inspeção extensivamente, 
sem critério e com custos excessivos. Em meio termo pode-se citar um planejamento 
periódico mas com limitados métodos de inspeção, próximo às práticas mais comuns 
atualmente utilizadas.  
 
Um programa de inspeção que atenda aos critérios das recomendações e práticas 
tradicionais (API-510, API-570, API-572, API – 653, NR-13, etc...) aliado a uma 
otimização de recursos direcionados a pontos mais críticos da planta de processo 
apresenta-se como a solução mais adequada. 
 
De forma geral, mecanismos de dano e deterioração podem ser classificados em 8(oito) 
diferentes tipos : 
 
1 – Thinning; 
2 – Metallurgical changes; 
3 – Surface connected cracking; 
4 – Dimensional changes; 
5 – Subsurface cracking; 
6 – Blistering; 
7 – Micro fissuring / microvoid formation; 
8 – Material properties changes; 
 
Entender o tipo de dano pode auxiliar ao inspetor selecionar o método e localização para 
uma particular aplicação. 
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O fluxograma a seguir apresenta a relação entre os diversos documentos que tratam de 
inspeção, manutenção e avaliação de integridade estrutural. Verifica-se a posição central 
associada à metodologia de RBI. 
 

API – BRD
RISK BASED
INSPECTION

FITNESS
FOR

SERVICE
API-RP

579

API-RP
580

API-RP
750

API-
510

API-
570

API-
572

API-
653

 
– Interação entre documentos de inspeção e avaliação 
 
API – 510 Pressure Vessel Inspection Code : Maintenance, Inspection, Rating, Repair, 

and Alteration 
API – 570 Piping Inspection Code : Inspection, Repair, Alteration, and Rerating of In-

Service Piping Systems 
API – 572 Inspection of Pressure Vessels 
API – 579 Fitness-for-Service 
API – 580 RBI Management (em desenvolvimento) 
API – 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction 
API – 750 Management of Process Hazards 
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A metodologia de RBI não corresponde a uma análise de risco tradicional. A proposta é 
combinar tecnicamente duas atividades : análise de risco e integridade estrutural. 
 
Resumidamente uma análise de risco indica as etapas representadas pela figura abaixo. 

DEFINIÇÃO DO SISTEMA

IDENTIFICAÇÃO DOS
PERIGOS

PROBABILIDADE DE
FALHA

CONSEQÜÊNCIA DA
FALHA

$
RISCO

 
Etapas de aplicação de uma análise de risco 
 
Algumas das fases de uma análise de risco são tratadas diferentemente por um 
programa de RBI. Enquanto que a identificação de riscos é um etapa crítica de uma 
análise de risco, a metodologia de RBI define a contorno pressurizado de uma unidade e 
assume que as falhas irão ocorrer devido a mecanismos de degradação identificados 
nestes contornos. 
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Causas secundárias como pequenos vazamentos é considerado pela metodologia de RBI 
em um programa de gerenciamento de riscos dos sistemas, enquanto que em um análise 
tradicional de risco essas falhas são consideradas explicitamente. 
 
Em uma análise de risco um cenário representa uma série de eventos que podem resultar 
em uma situação indesejável. A figura a seguir representa uma ordem de eventos que 
formam um cenário. 
 
 

 
 

 
 
Se não inspecionado adequadamente, 
um equipamento poderá vazar, 
causando uma perda de produto 

  
 

 
 

 
A vazamento de hidrocarboneto forma 
uma nuvem de vapor que caminha pela 
unidade. Se o sistema de deteção 
falha, pouco pode ser feito para 
evitar maiores conseqüências. 

  
 

 
 

 
Sistema de isolamento permitem que o 
operador cesse o vazamento e 
minimize as conseqüências. 

  
 

 
 

 
 
Os efeitos do vazamento podem ser 
reduzidos se sistemas mitigadores são 
propriamente empregados. 

Eventos para formação de um cenário. 
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Dependendo da natureza do processo e o detalhe do estudo, uma análise de risco pode 
incluir milhares de diferentes cenários. Para uma análise de RBI, tanto a conseqüência da 
falha quanto a probabilidade de falha são verificados para um número limitado de 
cenários. 
 
 
RBI QUALITATIVO x RBI QUANTITATIVO 
 
Um dos objetivos do RBI é medir e gerenciar o risco mantendo um equilíbrio entre o 
risco e o esforço dispendido na inspeção. As ferramentas para isso são : RBI qualitativo 
e RBI quantitativo. 
 
- RBI qualitativo : risk assessment de uma unidade ou parte de uma unidade.  
 
É menos preciso que um RBI quantitativo, mas requer menos esforço. É baseado na 
resposta de questões detalhadas com instruções e tabelas que são utilizados como guia 
para o usuário através da avaliação. 
 
O objetivo desse estudo é estabelecer a matriz de risco (5 x 5) que discrimina entre as 
várias unidades ou áreas. A habilidade de discriminar as unidades permite a priorização 
do que deverá ser avaliado pelo RBI quantitativo.  
 
A análise qualitativa é parecida com a análise quantitativa, exceto que uma análise 
qualitativa requer menos detalhe e menos tempo consumido. Fornece uma base para 
priorização de um programa de inspeção baseado em risco. 
 
Uma análise qualitativa poderá ser realizada em qualquer de um seguintes níveis : 
 
1 - Unidade - exemplo : Um unidade completa de destilação 
 
2 - Uma área ou seção de uma Unidade - exemplo : seção de vácuo da unidade de 
destilação; 
 
3 - Um sistema - exemplo : sistema de pré-aquecimento da unidade de destilação, 
incluíndo pelo permutadores e bomba de carga. 
 
A palavra Unidade poderá significar qualquer dos 3(três) níveis acima descritos. 
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Uma análise qualitativa é fortemente influenciada pela quantidade de equipamentos 
estudados. Estudos comparativos devem ser realizados onde o número de equipamentos 
são comparáveis. 
 
Uma análise qualitativa pode ser realizada utilizando-se tabelas elaboradas pelo API-RP 
581. O objetivo é realizar um estudo qualitativo de uma Unidade em poucas horas. 
 
Uma análise qualitativa possui 3(três) funções : 
 
1 - Verificar, em uma primeira aproximação, qual o nível de análise deverá ser feita : 
quantitativa ou outra análise qualquer; 
 
2 - Priorizar o risco dentro de uma Unidade, posicionando na matriz de risco; 
 
3 - Identificar áreas potenciais que merecem uma maior atenção em um planejamento de 
inspeção. 
 
A análise determina a probabilidade de falha e a consequência da falha. O produto 
desses 2(dois) fatores produz o risco que pode ser posicionada na matriz. 
 
Após a análise qualitativa de Unidades pode-se fazer um estudo comparativo para 
determinar o risco relativo. 
 
- RBI quantitativo : risk assessment de um equipamento ou parte.  
 
Permite determinar a efetividade do atual ou potencial plano de inspeção em reduzir o 
risco. Baseado em diversos cálculos realizados para estimativa da probabilidade  e 
consequencia de falha do contorno pressurizado. 
 
O risco associado é o produto da probabilidade e da consequencia de falha. A lista dos 
riscos associados de falha dos equipamentos permite a priorização dos serviços de 
inspeção. 
 
Probabilidade de falha 
 
A predição da probabilidade de falha de cada equipamento indica a utilização de uma 
base de dados genérica. Essa base de dados foi desenvolvida com a compilação de 
histórico de falhas de equipamentos de refinarias e indústrias químicas. 
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As frequencias de falha devem ser corrigidas para refletir as difrenças entre 
equipamentos. 
 
Equipment Modification Factor - corrige a probabilidade de falha para um determinado 
equipamento, particularizando em relação aos valores genéricos. Considera qualquer 
mecanismo de dano que possa contribuir para a falha, assim como a efetividade do plano 
de inspeção para identificação do dano. 
 
Management Factor - relativo ao gerenciamento do risco. Em geral um PSM - Process 
Safety Management reduz o risco de falha. É um fator igualmente aplicado para todos os 
equipamento da unidade. 
 
A probabilidade de falha inclúi as seguintes etapas : 
• Identificação dos mecanismos ativos da falha; 
• Estabelecimento de uma taxa de dano para o equipamento; 
• Quantificar a efetividade do programa de Inspeção; 
• Calcular o fator de modificação para aplicação na frequencia genérica de falha. 
 
A intenção da metodologia de RBI não é a de suprimir a Inspeção, mas sim prioriza-la em 
equipamentos com mais alto risco, cabendo aos equipamentos com menor risco o 
estabelecimento de uma frequencia diferenciada para a atividade de Inspeção. 
 
Consequencia da falha 
 
A consequencia da falha é específica para cada equipamento. Métodos são estabelecidos 
para quantificar o volume do fluido de processo que irá vazar em uma falha do 
equipamento. Estimativas são baseadas em um diâmetro de furo, condições operacionais 
e inventário do equipamento. Para fluidos inflamáveis, depende da presença da ignição, 
localização da ignição e tipo de ignição. 
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- Seleção entre RBI qualitativa ou quantitativa 
 
Risco Alto conhecido - o valor de RBI é claro, desde que tanto a probabilidade quanto a 
consequencia de falha são altas  RBI quantitativo. 
 
Grau de risco desconhecido - Uma análise qualitativa pode ser uma ferramenta 
importante para a definição das unidades que deverão receber um estudo detalhado 
através de uma análise quantitativa  RBI qualitativo, para determinar se as áreas 
necessitam de prioridade na inspeção baseado em uma análise quantitativa ou qualitativa. 
 
Baixo risco ou ausência de risco - Uma verificação da prioridade de inspeção poderá ser 
adiada até que as unidades com mais alto risco sejam verificadas  RBI qualitativo. 
 
A figura a seguir é um exemplo de fluxograma de decisão para o início do trabalho. 
 

Seleção entre RBI Qualitativo x RBI Quantitativo

Opcional

Alta prioridade. Canditado para
uma Análise Quantitativa

Alto Risco conhecido

Alto Risco Baixo Risco

Uso da Análise Qualitativa para
determinar as prioridades de

inspeção para uma
Análise Quantitativa

Possível Alto Risco ou
nível de Risco desconhecido

Avaliação de Unidades
com mais Alto Risco

Análise adiada até que
outras Unidades com

Alto Risco sejam analisadas

Baixo Risco conhecido

AVALIAÇÃO
INICIAL

UNIDADE

Análise Qualitativa

 
– Seleção entre RBI Qualitativo e RBI Quantitativo 
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- Limitações da técnica de RBI 
 
Limitações da análise qualitativa - A maior limitação da análise qualitativa é o seu caráter 
geral, utilizando valores médios para as unidades avaliadas. Estimativa mais precisa 
poderá ser realizada através de um estudo em menores partes de uma Unidade, mas a 
análise qualitativa poderá não determinar áreas isoladas de alto risco. O foco em 
pequenas áreas da planta poderão requerer diversas análises. Uma análise qualitativa 
nem sempre apresentará a pior situação, no entanto possui uma tendência em ser 
conservativo. Deverá ser utilizada com o entendimento de que é um indicador do risco e 
não um “risk assessment”. 
 
Limitação da análise quantitativa - A análise quantitativa apresenta 2(duas) limitações. 
♦ Nem todos os riscos são afetados pela inspeção - Neste documento são considerados 

os riscos associados a danos em equipamentos e perda de produtos em vazamentos.  
♦ Existem incertezas na estimativa do nível de risco - A acurácia do programa de RBI 

depende da acurácia dos fatores que influenciam a avaliação. 
 
Fatores de equipamento 
- Equipamentos possuindo mecanismos de danos desconhecidos ou taxas muito maiores 

que as previstas; 
- Danos não detectados pela inspeção ou pelo programa de RBI; 
- Equipamentos com danos que foram reparados de forma imprópria, resultando em 

outros tipos de danos. 
 
Fatores de modelo 
- Aproximações em modelos de dispersão; 
- Incertezas em áreas afetadas pelo evento; 
- Uso dados empíricos para efeitos da exposição tóxica que podem afetar 

diferentemente as pessoas; 
- Incerteza em onde as pessoas podem estar localizadas durante o evento. 
 
Outros fatores 
- Existência de medidas de proteção que podem servir para reduzir uma perda de 

produto são somente aproximadas pelo RBI; 
- Fatores humanos são somente considerados em geral pelo “Management Systems 

Evaluation”; 
- A análise de RBI não verifica especificamente os sistemas de proteção inativos. 
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Risk Based Management 
 
É o processo de utilização de uma análise de risco para determinar a melhor forma de 
redução do risco. Não existem operações na indústria petroquímica com risco zero. 
 
“Risk assessment” e medição das atividades fornecem uma base para o gerenciamento do 
risco, procurando-se a redução de custos e decréscimo de perdas desnecessárias. 
 
Risk Based Inspection é somente uma parte da atividade de gerenciamento do risco. A 
inspeção tem maior impacto em parte das causas de falha. Inspeções típicas terão menor 
efeitos em modificações, erros de projeto, danos físicos e outras contribuições para o 
risco. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Probabilidade de falha 
 
Part A 
 
Equipment Factor (EF) - número de componentes da unidade que possuem potencial para 
a falha (Máx.15 pontos); 
 
Damage Factor (DF) - medida do risco associada com o conhecimento dos mecanismos 
de dano da unidade (Máx. 20 pontos); 
 
Inspection Factor (IF) - mede a efetividade do planejamento da inspeção e sua 
habilidade de identificar e antecipar o mecanismo de dano (Máx. 15 pontos); 
 
Condition Factor (CCF) - condições físicas do equipamento (Máx. 15 pontos); 
 
Process Factor (PF) - medida do potencial de operações anormais que possam levar a um 
vazamento de produto. É função do número de “shutdowns” ou interrupções de processo 
e da sua estabilidade. (Máx. 15 pontos); 
 
Mechanical Design Factor (MDF) - mede o fator de segurança em relação ao projeto da 
unidade (Máx. 15 pontos). 
 
A soma dos 6 fatores = Likelihood Factor 
 
Consequencia da Falha 
 
Existem 2 riscos associados com a operação de refinarias e unidades petroquímicas : 
 
Part B - fogo e explosões 
Part C - tóxico 
 
A avaliação que estabelecer a pior consequencia será a utilizada. 
 
Part B - Damage Consequence Category 
 
Chemical Factor (CF) - Combinação dos fatores : “Flash Factor” e “ Reactivity Factor”. 
Flash Factor - NFPA Class Rating. 
 
Quantity Factor (QF) - representa a maior quantidade de fluido inflamável que pode ser 
perdido da unidade em um simples evento. 
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State Factor (SF) - medida de como o fluido irá despressurizar (flash) quando aberto 
para a atmosfera. 
 
Auto-Ignition Factor (AF) - incorporado para identificar o aumento da probabilidade de 
ignição para um fluido vazando em uma temperatura acima de sua temperatura de auto-
ignição; 
 
Pressure Factor (PRF) - medida da rapidez de vazamento do produto. 
 
Credit Factor (CRF) - sistemas de proteção da unidade para diminuir as consequencias 
de uma falha. 
- deteção de gases; proteção contra fogo 
 
 
Part C - Health Consequence Category 
 
Toxic Quantity Factor (TQF) - medida da quantidade e toxicidade do material 
quantidade - baseada na massa 
toxicidade - NFPA toxicity factor 
 
Dispersibility Factor (DIF) - medida da capacidade de dispersão do produto 
 
Credit Factor (CRF) - sistemas de proteção da unidade para diminuir as consequencias 
de uma falha. 
- deteção de materiais tóxicos 
 
Population Factor (PPF) - número de pessoas que  podem potencialmente serem afetados 
por um evento. 
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Part A – Determination of Likelihood Category 

Equipment Factor (EF) 
The size of the study will affect the probability of failure of a component in the study. 
The qualitative risk analysis is intended for use at three different levels : 
1. Unit – A full operating unit at a site is evaluated. This would typically be done to 

compare and prioritize operating units based on risk of operation; 
2. Section of an operating unit – an operating unit can be broken into logical 

(functional) sections to identify the high risk section of the unit; 
3. A system or unit operation – this is the greatest level of detail that the qualitative 

method is intended to address. 

To define the Equipment Factor, use the following table : 
    If a full operating unit is being evaluated, (typically greater than 150 major  
    equipment itens) : EF = 15 
    If a major section of an operating unit is being evaluated, (typically 20 – 150  
    major equipment items) : EF = 5 
    If a system or unit operation is being evaluated (typically 5 – 20 major equipment  
    items) : EF = 0 
Select the appropriate value for EF from above 

This is the overall Equipment Factor 1  
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Part A – Determination of Likelihood Category 

Damage Factor (DF) 
The Damage Factor is a measure of the risk associated with known damage mechanisms 
that are active or potentially active in the operation being evaluated. The mechanisms 
are prioritized based on their potential to create a serious event. 

If there are known, active damage mechanisms that can cause corrosion 
cracking in carbon or low alloy steels : DF1 = 5. 

 
2 

 

If there is a potential for catastrophic brittle failure, including carbon steel 
materials due to low temperature operation or upset conditions, temper 
embrittlement, or materials not adequately qualified by impact testing: 
DF2= 4 

 
 

3 

 

If there are places in the unit where mechanically thermally-induced fatigue 
failure has occurred and the fatigue mechanism might still be active : DF3 = 
4. 

 
4 

 

If there is known high temperature Hydrogen attack occuring : DF4 = 3. 5  

If there is known corrosion cracking of austenitic stainless steels occurring 
as a result of the process : DF5 = 3. 

 
6 

 

If a localized corrosion is occuring : DF6 = 3. 7  

If a general corrosion is occurring : DF7 = 2. 8  

If creep damage is known to be occurring in high temperature process, 
including furnaces and heaters : DF8 = 1. 

 
9 

 

If materials degradation is known to be occurring, with such mechanisms as 
sigma phase formation, carburization, spheroidization, etc,.. : DF9 = 1. 

 
10 

 

If other active damage mechanisms have identified : DF10 = 1. 11  

If the potential damage mechanisms in the operating unit have not been 
evaluated and are not being periodically reviewed by a qualified materials 
engineer : DF11 = 10. 

 
12 

 

The overall Damage Factor will be the sum of lines 2 through 12, up to a 
maximum of 20 

13  
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Part A – Determination of Likelihood Category 

Inspection Factor (IF) 
The Inspection Factor is a measure of the effectiveness of the inspection program to 
identify the active or anticipated damage mechanisms in the unit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Step 1 – Vessel Inspection – Gage the effectiveness of the vessel 
inspection program to find the identified failure mechanims above. 
♦ If the inspection program is extensive and a variety of inspection 

methods and monitoring are being used : IF1 = -5. 
♦ If there is a formal inspection program in place and some inspections 

methods are being done, but primarily visual and UT thickness readings : 
IF1 = -2. 

♦ If there is no formal inspection program in place : IF1 = 0 
Select appropriate IF1 from above. 14  

 
 
 
 
 
 
 

Step 2 – Piping Inspection – Gage the effectiveness of the piping inspection 
program to find the identified failure mechanisms above. 
♦ If the inspection program is extensive, and a variety of inspection 

methods are being used : IF2 = -5. 
♦ If there is a formal inspection program in place and some inspections are 

being done, but primarily visual and UT thickness readings : IF2 = -2. 
♦ If there is no formal inspection program in place : IF2 = 0. 
Select the appropriate value for IF2 from above. 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Step 3 – Overall Inspection Program – How comprehensive is the inspection 
program design, and are the inspection results evaluated and used to modify 
the inspection program ? 
♦ If deterioration mechanisms have been identified for each equipment 

item and the inspection program is modified based on the results of the 
program using a competent inspector or materials engineer : IF3 = -5. 

♦ If the inspection program design excludes either identification of failure 
mechanisms or does not include critical evaluation of all inspection results, 
i.e., it does no or the other, but not both : IF3 = -2. 

♦ If the inspection program meets neither of the criteria of the previous 
paragraph : IF3 = 0. 

Select the appropriate value for IF3 from the table above. 16  

The overall Inspection Factor is the sum of lines 14 through 16, but its 
absolute value cannot exceed the value of the Damage Factor (line 13). 

17  
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Part A – Determination of Likelihood Category 

Condition Factor (CCF) 
The Condition Facotr is intended to gage the effectiveness of plant maintenance and 
housekeeping efforts. 

 
 
 
 
 

Step 1 – In a plant walkthrough, how would the plant housekeeping be judged 
(including painting and insulation maintenance programs) ? 
♦ Significantly better than industry standards : CCF1 = 0. 
♦ About industry standard : CCF1 = 2. 
♦ Significantly below industry standards : CCF1 = 5. 
Select the appropriate value for CCF1 from above. 18  

 
 
 
 
 
 

Step 2 – The quality of plant design and construction is : 
♦ Significantly better than industry standards, where the owner has used 

rigorous standards : CCF2 = 0. 
♦ About industry standard, where typical contract standards were used : 

CCF2 = 2. 
♦ Significantly below industry standards : CCF2 = -5. 
Select the appropriate value for CCF2 from above. 19  

 
 
 
 
 

Step 3 – In a review of the effectiveness of the plant maintenance program, 
including fabrication,  PM programs, and QA/QC, they would be judged : 
♦ Significantly better than industry standards : CCF3 = 0. 
♦ About industry standard : CCF3 = 2. 
♦ Significantly below industry standards : CCF3 = 5. 
Select the appropriate value for CCF3. 20  

The overall Condition Factor is the sum of 18 through 20. 21  
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Part A – Determination of Likelihood Category 

Process Factor (PF) 
The Process Factor is a measure of the potential for abnormal operations or upset 
conditions to result in initiating events that could lead to a loss of containment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Step 1 – The number of planned or unplanned interruptions in an average 
year. (This is intended for normal continuous process operations). PF1 is 
taken from the following table : 
 Number of Interruptions                         PF1 
              0 to 1                                           0 
              2 to 4                                           1 
              5 to 8                                           3 
              9 to 12                                         4 
    more than 12                                         5 
Determine appropriate PF1 from above. 22  

 
 
 
 
 
 
 
 

Step 2 – Assess the potential for exceeding key process variables in the 
operation being evaluated : (PF2). 
♦ If the process is extremely stable, and no combination of upset conditions 

is known to exist that could cause a runaway reaction or other unsafe 
conditions : PF2 = 0. 

♦ If upset conditions are known to exist that can result in accelerated 
equipment damage or other unsafe conditions : PF2 = 3. 

♦ If the possibility of loss of control is inherent in the process : PF2 = 5. 
Select the appropriate value for PF2 from the table above. 23  

 
 
 
 
 
 
 

Step 3 – Assess the potential for protection devices, such as relief devices 
and critical sensing elements, to be rendered inoperative as a result of 
plugging or fouling of the process fluid. 
♦ Clean service, no plugging potential : PF3 = 0. 
♦ Slight fouling or plugging potential : PF3 = 1. 
♦ Significant fouling or plugging potential : PF3 = 3. 
♦ Protective devices have been found impaired in service : PF3 = 5. 
Select the appropriate value for PF3. 24  

The overall Process Factor is the sum of lines 22 through 24. 25  
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Part A – Determination of Likelihood Category 

Mechanical Design Factor (MDF) 
The Mechanical Design Factor gages certain aspects of the design of the operating 
equipment 

 Step 1. 
♦ If equipment can be identified that was not designed to the intent of 

current codes or standards, MDF1 = 5. 
Examples : nonimpact tested carbon steel in low temperature service, 
materials in hydrogen service operatin above the latest Nelson curve, 
nonstress relieved materials in a particular service (such as caustic), 
or plate thickness that would require stress relieving by current code 
or good practices. 

♦ If all equipment being considered is designed and maintained to the Codes 
in effect at the time it was constructed, MDF1 = 2. 

♦ If all equipment being considered is designed and mantained to current 
codes, MDF1 = 0. 

Enter the appropriate value from the statements above. This is MDF1. 26  

 Step 2. 
♦ If the process being evaluated is unusual or unique or any of the process 

design conditions are extreme, MDF2 = 5. 
Extreme Design Conditions are considered to be : 
a. Pressure exceeding 10.000 psi 
b. Temperature exceeding 1500oF 
c. Corrosive conditions requiring high alloy materials (more exotic 
than 316 stainless steel). 

♦ If the process is common, with normal design conditions, MDF2 = 2. 
Select the appropriate value from the table above. This is MDF2. 27  

Step 3. Add lines 26 and 27. This is the Mechanical Design Factor. 28  
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Part A – Determination of Likelihood Category 

Likelihood Category 

 Step 1. Determine the Likelihood Factor. The Likelihood Factor is the sum of 
the previously determined factors. 
Add lines 1, 13, 17, 21, 25, and 28. This is the Likelihood Factor. 29  

 Step 2. The Likelihood Category is determined from the Likelihood Factor 
(line 29 above) using the following table. 

 

 

 

 

 
Enter the Likelihood Category. 30  

 

Likelihood Factor Likelihood Category 
0 – 15 1 

16 – 25 2 
26 – 35 3 
36 – 50 4 
51 - 75 5 
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Part B – Determination of Damage Category 
This section is to be used for flammable materials, if only toxic chemicals are present, 
go directly to Part C 

Chemical Factor (CF) 
The Chemical Factor is a measure of a chemical’s inherent tendency to ignite. The 
answers to this section should be based on the predominate or representative material 
in the stream. Separate analyses should be performed if the unit has a number of 
different process streams. 

 Step 1. Determine a “Flash Factor” using the NFPA Flammable Hazard Rating 
(The RED diamond on the NFPA Hazard Identification System sign). 
Enter the NFPA Flammable Hazard Rating. 31  

 Step 2. Determine a “Reactivity Factor” using the NFPA Reactivity Hazard 
Rating System (The YELLOW diamond on the NFPA Hazard Identification 
System sign). 
Enter the NFPA Reactivity Hazard Rating. 32  

Step 3. Determine the “Chemical Factor”. 

 

 

 
 

 

Select the Chemical Factor from the chart above. 33  

 

Reactivity Factor (line 32)  
1 2 3 4 

1 7 9 12 15 
2 10 12 15 20 
3 12 15 18 25 

Flash 
Factor  

(line 31) 
4 13 15 20 25 
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Part B – Determination of Damage Category 

Quantity Factor (CF) 
The Quantity Factor represents the largest amount of material which could be 
released from a unit in a single scenario. 

 The Quantitiy Factor is taken directly from the chart below. For amount of 
material released, use the largest amount of flammable inventory that can be 
lost in a single leak event. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enter the appropriate value from the table above. This is the Quantity 
Factor. 34  

 

Material Released Quantity Factor 
< 1.000 pounds 15 
1K – 2K pounds 20 

2K – 10 K pounds 25 
10 K – 30 K pounds 28 
30 K – 80 K pounds 31 

80 K – 200 K pounds 34 
200 K – 700 K pounds 37 

700 K – 1 milion pounds 39 
1 – 2 milion pounds 41 

2 – 10 milion pounds 45 
> 10 milion pounds 50 
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Part B – Determination of Damage Category 

State Factor (SF) 
The State Factor is dependent on the normal boiling point of the fluid, na indication of 
the fluid’s tendency to vaporize and disperse when released into the environment. 

 Select a State Factor based on the normal (atmospheric pressure) boiling 
temperature (Tb) in degrees Fahrenheit. 

 

 

 

 

 
Select the appropriate value from the table above. This is the State Factor. 35  

 

Tb [oF] State Factor 
Below  - 100 8 
-100 to 100 6 
100 to 250 5 
250 to 400 1 
Above 400 -3 
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Part B – Determination of Damage Category 

Autoignition Factor (AF) 
The Autoignition Factor is a penalty applied to fluid that is processed at a temperature 
above its autoignition temperature. 

 ♦ Is a fluid is processed below its AIT, enter –10 
♦ If the fluid is processed above its AIT, use the following table to 

determine AF, based on the normal boiling point of the fluid (in degrees 
Fahrenheit). 

 

 

 

Enter the appropriate value from the table above. This is the Autoignition 
Factor. 36  

 

Part B – Determination of Damage Category 

Pressure Factor (PRF) 
The Pressure Factor represents the fluid’s tendency to be released quickly, resulting in 
a greater chance of instantaneous-type effects. 

 ♦ If the fluid is a liquid inside the equipment, enter –10 
♦ If the fluid is a gas inside the equipment, and at a pressure of greater 

than 150 psig, enter –10. 
♦ If neither of the above conditions are true, enter –15 
Select the appropriate value from the table above. This is the Pressure 
Factor. 37  

 

Tb [oF] AF Factor 
Below  0 3 
0 to 300 7 

Above 300 13 
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Part B – Determination of Damage Category 

Credit Factor (PRF) 
The Credit Factor is the product of several sufactors of engineered systems in place which can 
reduce the damage from an event. 

If there is gas detection in place which would detect 50% or more of incipient leaks, 
enter –1, otherwise, enter 0. 

 
38 

 

If process equipment is normally operated under an inter atmosphere, enter –1, 
otherwise, enter 0. 

 
39 

 

If fire-fighting systems are “secure” in the event of a major incident (e.g. fire 
water system will remain intact in the event of na explosion), enter –1, otherwise, 
enter 0. 

 
40 

 

 If the isolation capability of the equipment in this area can be controlled remotely, 
AND : 
♦ The isolation and associated instrumentation is protected from fires and 

explosions, then enter –1. 
♦ OR, if the isolation and associated instrumentation is protected from fires only, 

enter –1. 
♦ OR, if there is no protection for the isolation capability from fires or explosions, 

enter –1. 
otherwise, enter 0. 

 
41 

 

If there are blast walls around the most critical (typically highest pressure) 
equipment, enter –1, otherwise, enter 0. 

 
42 

 

If there is dump, drain, or blowdown system which will deinventory 75% or more of 
the material in 5 minutes or less, with 90% reliability, enter –1, otherwise, enter 0. 

 
43 

 

If there is fireproofing in place on both structures and cables, enter –1, if there is 
fireproofing on either structures or cables, enter 0,95, otherwise, enter 0. 

 
44 

 

If there is a fire water supply which will last at least 4 hours, enter –1, otherwise, 
enter 0. 

 
45 

 

If there is a fixed foam system in place, enter –1, otherwise, enter 0. 46  

If there are firewater monitors which can reach all areas of the affected unit, 
enter –1, otherwise, enter 0. 

 
47 

 

Add lines 38 through 47. This is the Credit Factor. 48  
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Part B – Determination of Damage Category 

Damage Consequence Category 

Step 1. Determine the Damage Consequence Factor. 
Add lines 33, 34, 35, 36, 37, and 48 together, this is the Damage 
Consequence Factor. 

 

49 

 

 Step 2. The Damage Consequence Factor (line 49) is then converted into a 
Damage Consequence Category based on the table below : 

 

 
 

 

Enter the Damage Consequence Category. 50  

 
 

Consequence Factor Consequence Category 
0 – 19 A 

20 – 34 B 
35 – 49 C 
50 – 79 D 

> 80 E 
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Part C – Health Consequence Category 
If the process fluid of concern has only flammable consequences, skip Part C 

Toxic Quantity Factor (TQF). 
The Toxic Quantity Factor is a measure of both the quantitiy of the chemical and its 
toxicity. 

 Step 1. The Toxic Quantity Facotr is taken directly from the chart below. 
For amount of chemical released, use the largest amount of toxic inventory 
that can be lost in a single leak event. 

 

 
 

 

Enter the Factor from the chart above, this is TQF1. 51  

 Step 2. Estimate the Toxicity Factor (TQF2) from the chart below, based on 
the BLUE diamond in the NFPA Hazard identification System. 

 

 

 
 

Enter the Toxicity Factor. 52  

Step 3. Add lines 51 and 52. This is the Toxic Quantity Factor. 53  

 

Material Released Quantitiy Factor 
< 1.000 pounds 15 
1K – 10K pounds 20 

10K – 100K pounds 27 
> 1 milion pounds 35 

NFPA Nh Toxicity Factor (TQF2) 
1 -20 
2 -10 
3 0 
4 20 
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Part C – Health Consequence Category 

Dispersibility Factor (DIF). 
The Dispersibility Factor is a measure of the ability of the material to disperse, given 
typical process conditions. 

 Step 1. Determine the Dispersibility Factor from the table below. 

 

 

 

 

 
 

Enter the Dispersibility Factor 54  

 

Part C – Health Consequence Category 

The Credit Factor accounts for safety features that reduce the consequences of a 
toxic release by detection, isolation and mitigation. 

 Step 1.  
♦ If there are detectors in place for the process fluid of interest that 

would detect 50% or more of incipient leaks, enter –1 
♦ Otherwise, enter 0. 55  

 Step 2.  
♦ If major vessels containing this material can be isolated automatically, 

and isolation is initiated from a high reading from a toxic material 
detector, enter –1. 

♦ OR, if the isolation is remote with a manual initiation, enter –5. 
♦ OR, if the isolation is manually operated only, enter –25. 
♦ Otherwise, enter 0.  56  

 Step 3.  
♦ If there is a system in place (water curtains, etc.) that has proven to be 

effective in mitigating at least 90% of the fluid, enter –5 
♦ Otherwise, enter 1. 57  

Step 4. Add lines 55 through 57. This is the Credit Factor. 58  

Boiling Point [oF] Quantitiy Factor 
< 30 1 

30 – 80 0.5 
80 – 140 0.3 

140 – 200 0.1 
200 – 300 0.05 

> 300 0.03 
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Part C – Health Consequence Category 

Population Factor (PPF).The Population Factor is a measure of the potential number of 
people that can be affected by the toxic event. 

 Estimate the Population Factor from the chart below. This is based on the 
number of people, on the average, within one-quarter mile of the release 
point. Consider both onsite and offsite populations. Within the plant 
boundaries, use daytime population counts. 

 

 

 

 

 

Enter the Population Factor. 59  

 

Part C – Health Consequence Category 

Health Consequence Category 

Step 1. Add lines 53, 54, and 59 together. This is the Health Consequence 
Factor. 

60 
 

 Step 2. The Health Consequence Factor (line 60) is then placed in a Health 
Consequence Category, as follows : 

 

 

 

 

 

Enter the Health Consequence Category. 61  

 

Overall Consequence Category. 

Choose the highest letter from line 50 or 61 (A is lowest, E is highest). This 
is the Overall Consequence Category. 

62  

Number of People Within One-
Quarter Mile Radius 

Population Factor 

< 10 0 
10 – 100 7 

100 – 1000 15 
1000 – 10000 20 

Health Consequence Factor Category 
< 10 A 

10 – 19 B 
20 – 29 C 
30 – 39 D 

> 40 E 
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 Medium – High Risk 
 Medium Risk 
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RBI QUANTITATIVO 
 
Probabilidade de falha 
 
A predição da probabilidade de falha de cada equipamento indica a utilização de uma 
base de dados genérica. Essa base de dados foi desenvolvida com a compilação de 
histórico de falhas de equipamentos de refinarias e indústrias químicas. 
 
As frequencias de falha devem ser corrigidas para refletir as difrenças entre 
equipamentos. 
 
Equipment Modification Factor - corrige a probabilidade de falha para um determinado 
equipamento, particularizando em relação aos valores genéricos. Considera qualquer 
mecanismo de dano que possa contribuir para a falha, assim como a efetividade do plano 
de inspeção para identificação do dano. 
 
Management Factor - relativo ao gerenciamento do risco. Em geral um PSM - Process 
Safety Management reduz o risco de falha. É um fator igualmente aplicado para todos os 
equipamento da unidade. 
 
A probabilidade de falha inclúi as seguintes etapas : 
• Identificação dos mecanismos ativos da falha; 
• Estabelecimento de uma taxa de dano para o equipamento; 
• Quantificar a efetividade do programa de Inspeção; 
• Calcular o fator de modificação para aplicação na frequencia genérica de falha. 
 
A intenção da metodologia de RBI não é a de suprimir a Inspeção, mas sim prioriza-la em 
equipamentos com mais alto risco, cabendo aos equipamentos com menor risco o 
estabelecimento de uma frequencia diferenciada para a atividade de Inspeção. 
 
 
Consequencia da falha 
 
A consequencia da falha é específica para cada equipamento. Métodos são estabelecidos 
para quantificar o volume do fluido de processo que irá vazar em uma falha do 
equipamento. Estimativas são baseadas em um diâmetro de furo, condições operacionais 
e inventário do equipamento. Para fluidos inflamáveis, depende da presença da ignição, 
localização da ignição e tipo de ignição. 
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Efetividade da Inspeção 
 
Programas de inspeção variam em sua efetividade para a localização e dimensionamento 
do dano, e na determinação da taxa de evolução desse dano. Muitas das limitações dos 
programas de inspeção resultam da impossibilidade de verificar, em muitos casos, 100% 
das áreas sujeitas ao dano bem como as limitações inerentes aos métodos de inspeção 
não-destrutivos. 
 
O documento API-RP 581 - “Risk-Based Inspection Base Resource Document”, que tem 
por objetivo apresentar uma metodologia para a priorização do risco associado aos 
equipamentos e unidades, define alguns conceitos relacionados ao tipo de inspeção, 
probabilidade da detecção e extensão do ensaio não-destrutivo. 
 
O que é apresentado não é nada mais do que o já empregados nas unidades operacionais 
da companhia, apenas com uma quantificação numérica, o que possibilita o 
estabelecimento de prazos de inspeção e a comparação objetiva entre planos de inspeção 
diversos. 
 
Serão apresentados alguns desses conceitos, com o objetivo de informação e discussão 
pela comunidade que trata da integridade de equipamentos estáticos. 
 
O documento API RP-581 define 3 estados de dano. A tabela 9-4 apresenta o exemplo 
de um equipamento com corrosão generalizada uniforme. 
 
Categoria de Estado de Dano Exemplo – Corrosão generalizada 
Estado de Dano 1 
O dano no equipamento não é pior do que o 
esperado, baseado em modelos de taxas de 
dano ou na experiência 

A taxa de corrosão é menor ou igual a 
taxa prevista por registros anteriores de 
inspeção, ou dados históricos, se não 
realizada nenhuma inspeção ainda 

Estado de Dano 2 
O dano do equipamento é um pouco pior do 
que o esperado. Este nível de dano é algumas 
vezes visto em equipamentos similares 

A taxa de corrosão está entre o valor 
previsto até 2x a taxa prevista 

Estado de Dano 3 
O dano no equipamento é consideravelmente 
pior do que o estimado. Esse nível de dano é 
raramente encontrado em equipamentos 
similares, mas pode ser observado em 
situações ocasionais 

A taxa de corrosão é mais do 2x até 4x a 
taxa prevista 

Conforme Tabela 9-4 do API RP-581 
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Assim, ao ser definido uma taxa de corrosão previamente, em projeto ou após uma 
inspeção periódica, o estado de dano pode ser estabelecido apenas após nova medição de 
espessuras. 
 
Como exemplo temos o valor de 3,0 mm, tradicionalmente utilizado para a sobrespessura 
de corrosão definida em projeto para hidrocarbonetos em serviço geral. Essa 
sobrespessura de corrosão, para um equipamento projetado para 20 anos de operação, 
define uma taxa de : 
 
TXC = 3,0 / 20 = 0,15 mm / ano. 
 
Se realizada uma inspeção após um ano de operação, é provável que não seja possível 
identificar uma corrosão de 0,15 mm no equipamento. De qualquer forma, após alguns 
anos, por exemplo 6,0 anos, teríamos uma corrosão esperada, uniforme, de 1,0 mm. valor 
esse mais detectável. 
 
A definição do estado de dano para tal exemplo é : 
 
TXC de projeto = 0,15 mm / ano 
TXM – taxa de corrosão medida no campo 
 
Estado de DANO 1 : TXM < 0,15 mm / ano 
Estado de DANO 2 :  0,15 mm / ano < TXM < 0,30 mm / ano 
Estado de DANO 3 :  0,30 mm / ano < TXM < 0,60 mm / ano 
 
Mantendo o exemplo de corrosão generalizada, o API-RP 581 apresenta uma tabela que 
quantifica a probabilidade de acerto ou erro na estimativa da taxa de corrosão, segundo 
essa tabela temos : 
 
Taxa de Corrosão 
Atual 

Dados pouco 
confiáveis (“Low 
Reliability”) 

Dados confiáveis 
(“Moderate 
Reliability”) 

Dados altamente 
confiáveis (“High 
Reliability”) 

Como prevista ou 
menor 

0,5 0,7 0,8 

Como prevista até 
2x o valor previsto 

0,3 0,2 0,15 

Entre 2x e 4x o 
valor previsto 

0,2 0,1 0,05 

Conforme Tabela 9-3 do API RP-581 
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Segundo os dados apresentados na tabela anterior a utilização de dados pouco confiáveis 
para a definição da taxa de corrosão significa uma probabilidade de 50% para que o dano 
real esteja efetivamente em um estado de dano 1, 30% para que o dano real esteja no 
estado de dano 2 e 20% para que o estado de dano real esteja no estado de dano 3. 
 
Com o aumento da confiabilidade dos dados, fato que ocorre após algumas inspeções 
futuras do equipamento, a probabilidade de que haja uma erro na avaliação da taxa de 
corrosão fica reduzida sensivelmente. 
 
Esses valores foram estabelecidos pelo API-RP 581 baseados na experiência dos 
profissionais envolvidos no desenvolvimento do documento. Não é objetivo desse 
trabalho discutir tais valores e sim os conceitos utilizados à partir deles. 
 
Conforme API-RP 581, a confiabilidade dos dados pode ser obtida através da seguinte 
classificação abaixo 
 
Fontes de informação para taxas de corrosão com pouca confiabilidade (“Low 
reliability”) 
 
a – Dados de literatura; 
b – Tabelas de taxas de corrosão; 
c – Valores “default” 
 
Fontes de informação para taxas de corrosão confiáveis (“Moderate reliability”) 
 
a – Teste de laboratório simulando as condições do processo; 
b – Alguns cupons de teste “in-situ”; 
 
Fontes de informação para taxas de corrosão altamente confiáveis (“High 
reliability”) 
 
a – Extensivos dados de medição no campo; 
b – Cupons de teste refletindo 5,0 ou mais anos de experiência na operação do 
equipamento. 
 
A efetividade de um programa de inspeção pode ser quantificada como a probabilidade 
de que o estado de dano observado (detectado) atual representa o estado real do dano 
no equipamento. Esse conceito está ligado não apenas na sensibilidade do ensaio, mas 
também na sua extensão, que deve ser suficiente para representar o mecanismo de dano 
existente no equipamento. Para o caso de uma corrosão no equipamento, a extensão do 
ensaio deve ser estabelecida de forma a distinguir entre uma corrosão generalizada ou 
localizada. 
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Em geral os programas de inspeção são classificados em 5 categorias, segundo definição 
do API-RP 581 : 
 
a – Altamente efetivo 
b – Usualmente efetivo 
c – Moderadamente efetivo 
d – Pouco efetivo 
e – Não efetivo 
 
Verifica-se que os planos de inspeção apresentados são intuitivamente mais efetivos e já 
são empregados com essa gradação quando se trata de obter as informações necessárias 
para o estudo da corrosão no equipamento. A novidade introduzida pelo API-RP 581 é a 
quantificação dessa efetividade. 
 
Efetividade da Inspeção - Categoria Corrosão Generalizada 
Altamente efetiva  
Método de inspeção identifica 
corretamente o dano em serviço, em 
aproximadamente 90% dos casos 

Exame visual interno completo e a 
utilização de medições de espessura por 
ultra-som 

Usualmente efetivo  
Método de inspeção identifica 
corretamente o dano em serviço, em 
aproximadamente 70% dos casos. 

Exame visual interno parcial e a utilização 
de medições de espessura por ultra-som 

Moderadamente efetivo 
Método de inspeção identifica 
corretamente o dano em serviço, em 
aproximadamente 50% dos casos. 

Medições de espessura por ultra-som 
externamente por spot 

Pouco efetivo  
Método de inspeção fornece pouca 
informação para permitindo identificar 
corretamente o dano em serviço, em 
aproximadamente 40% dos casos. 

Teste do martelo e furos de controle. 

Não efetivo  
Método de inspeção não fornece ou 
fornece pouca informação que permita 
identificar corretamente o dano em 
serviço, em aproximadamente 33% dos 
casos. 

Exame visual externo 

Conforme Tabela 9-5 do API RP-581 
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A tabela anterior indica que, ao ser definido um plano de inspeção considerado 
moderadamente efetivo, é possível que em 50% dos casos haja um erro no 
estabelecimento da taxa de corrosão e na real extensão do dano. 
 
Os valores indicados são relativos a um estado de DANO 1, a tabela 9-6 a seguir 
apresenta os valores para os demais estados de dano.  
 
Estado 

de 
DANO 

Taxa de 
Corrosão 
Atual 

Pouco efetivo 
/ Não efetivo 

Moderadamente 
efetivo 

Usualmente 
efetivo 

Altamente 
efetivo 

 
1 

Como 
prevista ou 
menor 

 
0,33 

 
0,50 

 
0,70 

 
0,90 

 
2 

Como 
prevista até 
2x o valor 
previsto 

 
0,33 

 
0,30 

 
0,20 

 
0,09 

 
3 

Entre 2x e 
4x o valor 
previsto 

 
0,33 

 
0,20 

 
0,10 

 
0,01 

Conforme Tabela 9-6 do API RP-581 
 
 
Efeito do Programa de Inspeção no Nível de Confiança da Taxa de Dano 
 
Para o estabelecimento da influência do plano de inspeção e sua efetividade no nível de 
confiança no conhecimento do dano, deve ser possível resolver o seguinte problema: 
 
“Dada uma expectativa de um determinado dano, e dado o ensaio que pode ser realizado 
para determinar o nível de confidência do dano, qual a expectativa desse dano após a 
realização do teste, se o teste não obtêm resultados conclusivos ?”  
 
O problema é resolvido utilizando um modelo estatístico chamado Teorema de Bayes. 
Esse teorema combina as probabilidades a priori p[Ai] (estado esperado) com as 
probabilidades condicionais, p[BK \ Ai] (efetividade da inspeção) para fornecer uma 
expressão para a probabilidade de que um equipamento esteja em um estado de dano Ai, 
dado que o equipamento foi observado estar em um estado AK que resulta em uma 
observação BK. 
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A equação matemática que resolve o problema proposto é a seguinte : 
 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]j

nj

1j
jk

iik
ki

ApA\Bp

ApA\BpB\Ap

∑
=

=

=  

 
Onde as probabilidades, p[Ai\Bk] são chamadas de probabilidades a posteriori. 
Essa equação pode ser expressa conceitualmente como : 
 
A probabilidade de um estado real, dado o estado de um espécime é igual a 
[(probabilidade do estado do espécime, dado o estado real) versus (a probabilidade a 
priori do estado) dividido pela [soma de todos os estados de (a probabilidade de um 
estado do espécime, dado o estado real) versus (a probabilidade a prori do estado)]. 
 
Esse teorema permite incorporar uma incerteza do resultado da inspeção com a 
informação de uma condição prevista baseada em análise ou opinião. Dada uma 
expectativa de probabilidades de diferentes taxas de dano, uma certo resultado de 
inspeção possui a tendência de indicar uma taxa ou outra. A Regra de Bayes é utilizada 
para atualizar as previsões. 
 
Analisando o exemplo citado no documento do API RP-581 : 
 
Vaso : Acumulador de Topo 
Material : SA-285 Gr.C   
Espessura de parede : 3/8” = 9,5 mm 
Pressão de projeto : 3,52 Kgf/cm2 
Sobrespessura de corrosão : 4,8 mm 
Diâmetro : 1980,0 mm 
Taxa corrosão estimada:0,254 mm/ano 
Tempo de operação : 6 anos 
Inspeção anterior : nenhuma 
 
A taxa de corrosão definida em projeto de 0,254 mm/ano foi estabelecida utilizando-se 
dados de baixa confiabilidade (tabelas de corrosão), conforme definição do documento. 
A melhor estimativa do valor real é obtida após a análise dos dados da 1a inspeção, após 6 
anos de operação. Para esse exemplo considerado, a tabela 9-3 indica os seguintes 
valores.  
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Taxa de Corrosão Atual Dados pouco confiáveis 
(“Low Reliability”) 

Como prevista ou menor 0,5 
Como prevista até 2x o valor previsto 0,3 
Entre 2x e 4x o valor previsto 0,2 
Conforme Tabela 9-3 do API RP-581 
 
Se a inspeção realizada no equipamento for classificada como usualmente efetiva, 
teremos os seguintes valores da tabela 9-6. 
 
Estado de DANO Taxa de Corrosão Atual Usualmente efetivo 

1 Como prevista ou menor 0,70 
2 Como prevista até 2x o valor previsto 0,20 
3 Entre 2x e 4x o valor previsto 0,10 

Conforme Tabela 9-6 do API RP-581 
 
A questão é : Qual o nível de confidência de um equipamento onde a taxa dano medida é 
igual à menor que a prevista, utilizando-se uma inspeção classificada como usualmente 
efetiva ?  Resp : p = 0,7x0,5/(0,5x0,7 + 0,3x0,2 + 0,2x0,1) = 0,814 
 
Para as combinações possíveis de estados de dano e efetividade de inspeção, obtêm-se a 
tabela 9-7 a seguir. 
 
Estado 
do Dano 

Taxa de 
Corrosão 
Atual 

Após uma 
Inspeção 
pouco efetiva 

Após uma 
Inspeção 
moderadamente 
efetiva 

Após uma 
Inspeção 
usualmente 
efetiva 

Após uma 
Inspeção 
altamente 
efetiva 

 
1 

Como 
prevista ou 
menor 

 
0,500 

 
0,658 

 
0,814 

 
0,939 

 
2 

Como 
prevista 
até 2x o 
valor 
previsto 

 
0,300 

 
0,236 

 
0,140 

 
0,056 

 
3 

Entre 2x e 
4x o valor 
previsto 

 
0,200 

 
0,105 

 
0,047 

 
0,004 

Conforme Tabela 9-7 do API RP-581 
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Verifica-se que ao utilizar uma inspeção pouco efetiva, são mantidos os valores 
anteriores para a condição sem inspeção. Uma inspeção usualmente efetiva, eleva a 
probabilidade de acerto na taxa de corrosão de 50% para 81,4%. Essa inspeção efetiva, 
para o caso de perda generalizada de espessura consta de Exame visual interno parcial e 
a utilização de medições de espessura por ultra-som, conforme definições do API-RP 
581. 
 
 
Avaliação da Probabilidade de Falha do Vaso 
 
Para a avaliação probabilística, foi utilizada uma metodologia para definição do fator 
parcial de segurança, de acordo com uma probabilidade de falha esperada para a 
estrutura. As seguintes considerações foram utilizadas : 
 
a – O mecanismo de falha é exclusivamente devido ao colapso plástico, característica de 
perdas de espessura localizada ou generalizada; 
 
b – A tensão de membrana atuante máxima, é bem conhecida possuindo um coeficiente 
de variação reduzido. Supõe-se que a incerteza no cálculo da tensão atuante seja função 
apenas da incerteza na medição de espessura do componente;  
 
c – O limite de resistência do material é representado pelo valor de Sflow, que possui uma 
distribuição normal, conhecida;  
 
Definindo-se como fator de segurança, a relação entre os valores médios de S e Sflow, 
temos: 
 
FS = Sflow / S 
 
A probabilidade de ocorrência de uma falha é representada pela probabilidade de que a 
tensão atuante (S), seja superior a tensão limite do material (Sflow), ou de que o fator de 
segurança, conforme definido acima seja inferior ao valor correspondente para um nível 
de falha aceitável. 
 
p = P (S > Sflow)  
 
Conforme definição tradicional, a confiabilidade pode ser calculada como : r = 1 – p. 
 
Supondo que as distribuições de tensões atuante e limite sejam normais, com média e 
desvio padrão conhecidos, a distância entre médias destas distribuições podem ser 
avaliadas através de um teste de hipótese, conforme abaixo. 
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(S – Sflow) ≈ N(S(médio) – Sflow(médio) ; σ2 + σflow

2) 
 
r = P (S < Sflow) = P (S – Sflow < 0) 
 
Por definição, temos : 
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Para distribuição de tensões atuantes e propriedades limite próximas a normal, o valor 
de da probabilidade de falha pode ser obtida pela equação abaixo. 
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Definindo :  COVn = σ / S(médio) 
  COVflow = σflow / Sflow(médio) 
Temos : 
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As relações descritas servem para comparação com níveis adequados sugeridos por 
algumas normas de projeto e outras referências. 
 

fR,S (r,s)
RS

R, S

Failure domain

 
Probabilidade de falha devido a distribuição do carregamento e da resistência 
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Conforme API-579, os níveis de probabilidade de falha são os seguintes : 
 
Risco de falha baixo : p = 2,3 x 10-2 = 2,3 % 
Fator β = 2,000 
Confiabilidade : r = 97,70 % 
 
Risco de falha médio : p = 10-3 = 0,10 % 
Fator β = 3,090 
Confiabilidade : r = 99,90% 
 
Risco de falha alto : p = 10-5 = 1 x 10-3 % 
Fator β = 4,265 
Confiabilidade : r = 99,999% 
 
A tabela resumo a seguir apresenta os níveis de falha e confiabilidades exigidas para a 
referência analisada, considerando 20 anos de vida útil para a estrutura. 
 
 Risco Baixo Risco Normal Risco Alto 
 p [%] r [%] p [%] r [%] p [%] r [%] 
API-579 2,3 97,7 0,1 99,9 0,001 99,999 
p [%] – probabilidade de falha; 
r [%] – confiabilidade. 
 
Se considerarmos o equipamento como associado a um risco elevado de falha, temos uma 
confiabilidade mínima de 99,999% para uma operação aceitável. 
 
O API-RP 581 define uma freqüência de falha genérica para esse tipo de equipamento, 
equivalente a 1 x 10-4, ou seja, uma confiabilidade de 99,99%. 
 
O material do costado, para o exemplo definido no item 4.0, possui as seguintes 
propriedades mecânicas. 
 
Tensão de escoamento nominal : Sy = 2.110,0 Kgf/cm2 
Limite de resistência : Sr = 3.870,0 Kgf/cm2 
Tensão admissível (ASME Seç.VIII – Div.1) = 970,0 Kgf/cm2 
Sflow = (Sy + Sr) / 2 = 2.990,0 Kgf/cm2 
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Se considerado o limite de espessura mínima requerida pelo código de projeto original do 
equipamento, temos : 
 
t = 9,5 – 4,8 = 4,70 mm 
 
S = p.D / 2.t = 3,52 x 1980,0 / (2 x 4,70) = 741,4 Kgf/cm2 
FS = Sflow / S = 2.990,0 / 741,4 = 4,0329 
 
Para p = 1,0 x 10-4, o valor de β correspondente é de : β = 3,719 
 
Para ajuste na freqüência de falha genérica será considerado que COVflow  = COVn = COV. 
 
β = (FS – 1)/(COVflow

2.FS2 + COVn
2)1/2 =  

3,719 = (4,0329 – 1)/(COV2x 4,03292 + COV 2)1/2  COV ≈ 0,196 
 
Supondo os diversos estados de dano possíveis, temos: 
 
Estado de Dano 1 
Taxa de corrosão : 0,254 mm / ano 
Em 6 anos de operação : C = 6 x 0,254 = 1,52 mm 
A espessura final corroída : tc = 9,5 – 1,52 = 7,98 mm 
 
S = p.D / 2.t = 3,52 x 1980,0 / (2 x 7,98) = 436,7 Kgf/cm2 
FS = Sflow / S = 2.990,0 / 436,7 = 6,84680 
 
COVn = 0,196 
COVflow = 0,196 
  
β = (FS – 1)/(COVflow

2.FS2 + COVn
2)1/2 = (6,84680 – 1)/(0,1962 x 6,846802 + 0,1962)1/2 = 

4,3111 
 
Para esse valor de beta, obtêm-se : 
 
p = 8,12 x 10-6 = 8,12 x 10-4 %   r > 99,999 % 
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Estado de Dano 2 
Taxa de corrosão : 0,508 mm / ano 
Em 6 anos de operação : C = 6 x 0,508 = 3,05 mm 
A espessura final corroída : tc = 9,5 – 3,05 = 6,45 mm 
 
S = p.D / 2.t = 3,52 x 1980,0 / (2 x 6,45) = 540,3 Kgf/cm2 
FS = Sflow / S = 2.990,0 / 540,3 = 5,5340 
 
COVn = 0,196 
COVflow = 0,196 
  
β = (FS – 1)/(COVflow

2.FS2 + COVn
2)1/2 = (5,5340 – 1)/(0,1962 x 5,53402 + 0,1962)1/2 = 

   = 4,1135 
 
p = 1,95 x 10-5 = 1,93 x 10-3 %   r = 99,998 % 
 
Estado de Dano 3 
Taxa de corrosão : 1,016 mm / ano 
Em 6 anos de operação : C = 6 x 1,016 = 6,10 mm 
A espessura final corroída : tc = 9,5 – 6,10 = 3,40 mm 
 
S = p.D / 2.t = 3,52 x 1980,0 / (2 x 3,40) = 1.024,9 Kgf/cm2 
FS = Sflow / S = 2.990,0 / 1.024,9 = 2,91736 
 
COVn = 0,196 
COVflow = 0,196 
  
β = (FS – 1)/(COVflow

2.FS2 + COVn
2)1/2 = (2,91736 – 1)/(0,1962 x 2,917362 + 0,1962)1/2 =   

3,172 
 
p = 7,57 x 10-4 = 0,0757 %   r = 99,924 % 
 
Verifica-se que o estado de dano 3 ultrapassa, tanto a tensão admissível do material, 
conforme código de projeto ASME Seç.VIII Div.1, quanto a probabilidade de falha 
requerida.  
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Tomando por base a freqüência de falha genérica estabelecida pelo documento API-RP 
581, em função do tipo de inspeção realizada: 
 
Estado de Dano 1 2 3 Σ [fator 

de falha] 
Confiab. 
[%] 

Probabilidade de falha 
 

8,12 x 10-6 1,95 x 10-5 7,57 x 10-4   

Probabilidade de falha 
genérica 

1,00 x 10-4 1,00 x 10-4 1,00 x 10-4   

Razão entre os valores 
 

0,081 0,195 7,570   

Probabilidade de acerto 
dano (antes da inspeção) 

0,50 0,30 0,20   

Fator de dano parcial 
(antes da inspeção) 

0,040 0,059 1,514 1,613 99,984 

INSPEÇÃO 
MODERADAMENTE 
EFETIVA 

 

Probabilidade de acerto 
dano (após a inspeção) 

0,658 0,236 0,105   

Fator de dano parcial 
(após a inspeção) 

0,053 0,046 0,795 0,894 99,991 

INSPEÇÃO 
USUALMENTE EFETIVA 

 

Probabilidade de acerto 
dano (após a inspeção) 

0,814 0,140 0,047   

Fator de dano parcial 
(após a inspeção) 

0,066 0,027 0,356 0,449 99,996 

INSPEÇÃO ALTAMENTE 
EFETIVA 

 

Probabilidade de acerto 
dano (após a inspeção) 

0,939 0,056 0,004   

Fator de dano parcial 
(após a inspeção) 

0,076 0,011 0,030 0,117 99,999 

 
Estes são os valores obtidos para a confiabilidade teórica do equipamento, antes e após 
uma inspeção classificada como usualmente efetiva. Supondo que a taxa real de corrosão 
for a estabelecida em projeto, pode-se realizar uma simulação de cenários e programas 
de inspeção para a definição do intervalo entre paradas do equipamento. 
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Dano 1 = 0,939

Dano 2 = 0,056

Dano 3 = 0,004

Dano 1 = 0,658

Dano 2 = 0,236

Dano 3 = 0,105

Probabilidade de falha genérica

Dano 1 = 0,841

Dano 2 = 0,140

Dano 3 = 0,047

Dano 1 = 0,50

Dano 2 = 0,30

Dano 3 = 0,20

Valor teórico

Inspeção usualmente efetiva

Início de operação

Vaso com inspeção inicial após 6 anos de operação.
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O conceito de efetividade de inspeção, conforme definido pelo API-RP 581, permite a 
quantificação do acerto no estado de dano do equipamento. A utilização da probabilidade 
de falha da estrutura com a calibração para a condição de projeto, conforme código 
original do equipamento, juntamente com o nível de confiabilidade da taxa de evolução do 
dano, são ferramentas para a definição do intervalo entre inspeções. 
 
Os conceitos apresentados podem ser eficientes, desde que haja um nível adequado de 
conhecimento sobre o mecanismo de falha, taxas de evolução do dano e principalmente, a 
sistemática para obtenção da probabilidade de falha para o tipo de dano existente. 
 
Os valores numéricos apresentados pelo API-RP 581 devem ser analisados, podendo ser 
modificados em função da probabilidade de detecção do ensaio não-destrutivo utilizado 
durante o planejamento da inspeção do equipamento.  
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5 – DNV – RP-F101 
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“This document provides recommended practice for assessing pipelines containing 
corrosion......  
 
   .....The methods provided in this document are intended to be used on corrosion 
defects it carbon steel pipelines (not applicable for other components) that have been 
designed to the DNV Offshore Standard OS-F101 Submarine Pipeline Systems, or other 
recognised pipeline design code as (but not limited to) ASME B31.4, ASME B3l.8, 
BS8010, IGE/TD/1, ISO/DIS 13623, CSA Z662-94, provided that the safety 
philosophy is the design code is violated”. 
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Tipos de defeitos 
 
1 – Corrosão interna do metal de base; 
2 – Corrosão externa do metal de base; 
3 – Corrosão em juntas soldadas longitudinais; 
4 – Corrosão em juntas soldadas circunferenciais; 
5 – Colônia de defeitos com interação; 
6 – Perda de metal devido a reparos e remoções de defeitos. 
 
Métodos de cálculo 
 
- Part A - Metodologia de cálculo baseada em fatores parciais de segurança e 
probabilidade de falha. As incertezas nas medições e propriedades do material são 
explícitamente consideradas. A pressão de trabalho do duto é estabelecida em função 
das incertezas e a probabilidade de falha desejada. 
 
- Part B - Metodologia baseada em comparação com tensões admissíveis. A capacidade de 
colapso da estrutura com a perda de espessura é comparada com a pressão original para 
a definição da pressão máxima de trabalho do duto. 
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6 – BS - 7910 : 1999 
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“This guide outlines methods for assessing the acceptability of flaws in all types of 
structures and components.....  
 
   ......The methods described can be applied at the design, fabrication and operational 
phases of a structure’s life”. 
 
Conteúdo 
 
♦ Tipos de defeitos; 
♦ Modos de falha e mecanismos de dano; 
♦ Informações requeridas para a avaliação; 
♦ Avaliação para resistência à fratura; 
♦ Avaliação de fadiga; 
♦ Avaliação de defeitos em plantas operando a altas temperaturas; 
♦ Avaliação para outros modos de falha. 
 
Anexos 
 
C – Avaliação de vasos de pressão e tubulações; 
D – Tensões devido a desalinhamentos; 
E – Re-categorização de descontinuidades; 
F – Metodologia Leak-before-break; 
G – Avaliação de corrosão em tubulações e vasos de pressão; 
I – Significância do “mismatch” na fratura de juntas soldadas; 
J – Resultados de ensaio Charpy-V para estimativa de níveis de tenacidade 
K – Confiabilidade, fatores parciais de segurança e número de testes 
L – Determinação da tenacidade à fratura de soldas 
M – Fórmulas para cálculo dos fatores de intensificação de tensões 
Q – Distribuição de tensões residuais em juntas não tratadas térmicamente 
S – Método de integração numérica para estimativa da vida à fadiga 
T – Informações para avaliações em altas temperaturas 
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TRINCAS 
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7 – API RP 579 : 2000 
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Fitness-for-service e/ou rerating de equipamentos projetados conforme : 
♦ ASME B&PV Code, Section VIII, Division 1; 
♦ ASME B&PV Code, Section VIII, Division 2; 
♦ ASME B&PV Code, Section 1; 
♦ ASME B31.3 Piping Code; 
♦ ASME B31.1 Piping Code; 
♦ API-650; 
♦ API-620; 
♦ Códigos e Standards reconhecidos internacionalmente. 
 
Objetivo : Suplementar os requisitos do API-510, API-570 and API-653. 
 
Conteúdo 
 
1 - Introdução 
2 - Procedimentos para Adequação ao Uso 
3 - Fratura Frágil; 
4 - Perda de espessura generalizada; 
5 - Perda de espessura localizada; 
6 - Pitting; 
7 - Blisters e duplas laminações; 
8 - Desalinhamento de soldas e distorções no costado; 
9 - Trincas; 
10 - Operação em altas temperaturas e creep; 
11 - Danos devido a incêndio. 
 
Anexos 
 
A - Equações para cálculo de espessuras e tensões atuantes; 
B - Critérios para execução de uma análise de tensões; 
C - Soluções para valores de intensificador de tensões na ponta da trinca; 
D - Soluções para tensões efetivas e colapso de regiões trincadas; 
E - Distribuições de tensões residuais; 
F - Propriedades de material; 
G - Modos de falha e tipos de deterioração; 
H - Validação; 
I - Índice de termos e definições; 
J - Questões técnicas. 
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PERDA DE ESPESSURA 
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BLISTER 
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DESVIOS DE FORMA 
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TRINCAS 
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INCÊNDIO NA INSTALAÇÃO 
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TENSÕES RESIDUAIS 

 
 
PROPRIEDADES DE MATERIAL 
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