
                petroblog-Santini                                                                                       Página 1 de 8 
 

Entendimentos sobre desativação, não continuidade o peracional e ações para 
hibernação de equipamentos, de planta industrial e de instalações de 

processamento de óleo e gás 
 
1. Objetivo 
Promover esclarecimentos ao texto da Resolução nº 48 de 03/09/2014 / ANP - Agência 
Nacional do Petróleo, apresentando as principais diferenças entre desativação, não 
continuidade de produção e as ações para preservação com hibernação de equipamentos, de 
planta industrial e de instalações de processamento de óleo e gás. 
Nota : A Resolução nº 48 de 03/09/2014 / ANP - Agência Nacional do Petróleo 
(D.O.U. 04/09/2014) aborda as atividades de refino de petróleo, abrangendo a construção, 
modificação, ampliação de capacidade e operação de Refinaria de Petróleo e altera a 
Resolução ANP nº 16 de 2010, que anteriormente, regulamentava essas atividades. 
A Resolução ANP nº 48 se atém aos aspectos normativos de documentação e prazos de 
atendimento, sendo complementada pelos entendimentos a seguir colocados. 
 
2. Definições 
2.1. Desativação 
Atividade decorrente da decisão de descartar um ativo, equipamento ou instalação, por 
diversos motivos, dentre eles, econômico, obsolescência tecnológica, deterioração 
irrecuperável ou fim-de-vida útil, transformando-o em sucata a ser descartado ou vendido. 
A depender do porte do equipamento ou da instalação é necessário um Plano de Desativação, 
com cronograma das atividades de desmonte e de descarte, descrevendo os procedimentos 
aplicáveis, visando à segurança na execução dos trabalhos e eliminação de possíveis passivos 
ambientais, contemplando a recomposição das áreas degradadas. 
 
2.2. Não continuidade operacional 
É a situação dos equipamentos ou de planta industrial que são tirados de produção, por 
período determinado, devido à eventual ocorrência grave ou vazamento ou fogo; para 
manutenção geral dos equipamentos e sistemas operacionais; ou ainda para aguardar reforma 
de atualização tecnológica. 
 
2.3. Preservação com hibernação ou simplesmente hib ernação  
Atividade decorrente da decisão de interromper temporariamente a operação de um ativo, 
equipamento ou instalação, já em funcionamento ou em construção, por questões dentre 
outras, de situações desfavoráveis de mercado, solução de gargalo operacional, adequação à 
nova tecnologia ou manutenção de longo prazo, com a aplicação de procedimentos, visando 
mantê-lo em boas condições de conservação, através do controle e minimização de processos 
corrosivos, riscos de contaminações, reações perigosas ou deteriorações. 
 
Na preservação com hibernação de uma unidade de processo, é necessário um Plano de 
Preservação ou Hibernação para o cumprimento de atividades periódicas, que visam manter 
em boas condições físicas os componentes da instalação, e incluem processos de limpeza, 
secagem, apassivação, inertização com Nitrogênio, uso de inibidores de corrosão, lubrificação 
e outras formas de proteção, que garantam a manutenção da integridade de suas 
características físicas e mecânicas, durante o período em que permaneça inoperante até o 
reinício da operação. 
 
PRESERVAR PARA NÃO REMEDIAR 
Preservar = Manter livre de perigo, dano ou deterioração.  
Remediar = Fazer correções, reparos. 
 
3. Plano de hibernação  
Um Plano de execução da hibernação compreende: 

• Definir os responsáveis de cada disciplina a que pertençam os itens a serem 
preservados. 

• Dimensionar a equipe de profissionais executantes. 
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• Especificar a sistemática de preservação por tipo de componente, utilizando-se as 
práticas de engenharia usuais para a preservação da unidade. 

• Definir a periodicidade para cada tipo ou grupo de tipos dos itens a serem preservados. 
• Elaborar o Manual de Hibernação e informatizar as rotinas de programação diária de 

execução das atividades de preservação.  
• Todos os acessórios e sobressalentes devem ser identificados relacionados ao TAG do 

equipamento a que pertencem. 
• Adotar uma Lista de Verificação, por disciplina, para monitoramento de execução das 

atividades do plano de hibernação. 
• Preparar relatório diário dos resultados de campo e suas respectivas pendências, como 

folhas-tarefa e etiquetas de controle de hibernação. 
• Controlar os acessos de outras pessoas, não envolvidas na prática de preservação, de 

modo a evitar a retirada de componentes para outros fins. 
• Contemplar as atividades de inspeção, manutenção e reparos dos equipamentos e 

instalações, visando as ações necessárias para partida da unidade: comissionamento, 
testes de pressão hidrostática e de estanqueidade, condicionamento e pré-operação. 
 

A própria Norma Regulamentadora NR13 - 2014, Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações, 
requer que “seja realizada Inspeção de Segurança Extraordinária – inspeção devido a 
ocorrências que possam afetar a condição física do equipamento, tais como hibernação 
prolongada, mudança de locação, surgimento de deformações inesperadas, choques 
mecânicos de grande impacto, vazamentos, incêndios, dentre outros, envolvendo caldeiras, 
vasos de pressão e tubulações, com abrangência definida por PH-Profissional Habilitado do 
Grupo de Inspeção da instalação.”. 
 
Na definição da técnica de hibernação de equipamentos têm prioridade as instruções emitidas 
pelo fabricante, que prevalecem sobre qualquer outra recomendação. 
 
4. Técnicas de Preservação com Hibernação 
4.1. Inertização com Nitrogênio: N 2 
A forma mais comum de preservação interna dos equipamentos e tubulações associadas é por 
Inertização com Nitrogênio. 
O Nitrogênio pode ser proveniente de cilindros transportáveis, reservatórios estáticos ou 
carretas e pode apresentar-se na forma gasosa ou de líquido super-resfriado.  
Nesse sistema o circuito dos equipamentos é mantido em pressão positiva de Nitrogênio, 
constantemente, com 0,5 barg, e valores limites entre 0,2 e 1,0 barg, monitorando-se a pressão 
através dos manômetros instalados nos equipamentos e tubulações.  
A concentração de oxigênio no interior dos equipamentos e tubulações deve ser controlada até 
5% em volume. 
Normalmente, é utilizado o alinhamento de Nitrogênio previsto para a purga da unidade durante 
a operação normal.  
Para isso deve ser usada uma válvula redutora de pressão (PCV), no limite de bateria da 
unidade, que forneça uma saída constante de 0,5 barg e uma válvula de alívio de pressão 
(PSV), à jusante da PCV, calibrada para abertura em 1 barg, capaz de aliviar uma situação de 
sobrepressão em caso de falha da PCV. 

• Todos os bocais dos equipamentos e as válvulas das tubulações interligadas devem 
permanecer na posição aberta e assim permitir que a maior parte das tubulações e 
vasos seja inertizada; 

• Nos casos em que um trecho de linha é interrompido, deve ser instalada uma 
interligação com mangote nos drenos para preencher com Nitrogênio o referido trecho; 

• Instalar provadores (“coupons”) de corrosão interna nos equipamentos, a serem 
periodicamente removidos, para o controle da ocorrência ou não de corrosão; 

• Instalar raqueteamento de todas as tubulações no Limite de Bateria da Unidade; 
• Além das recomendações acima, todos os bocais e visita de vasos e equipamentos 

devem ser identificados com uma etiqueta amarela para impedir a entrada inadvertida 
de pessoas em ambientes com ambiente IPVS – Imediatamente Perigoso à Vida e à 
Saúde. 
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4.2. Proteção anticorrosiva com VCI – Inibidor Volá til de Corrosão 
Uma possível alternativa é a proteção com produtos VCI- (“Volatile Corrosion Inhibitor”) Inibidor 
Volátil de Corrosão, que são produtos que ao volatilizar deixam uma camada protetora contra a 
corrosão, sobre a superfície a ser protegida. 
As formas de apresentação mais comuns do VCI são: 

• Cápsulas; 
• Filme plástico, o filme plástico termo retrátil; 
• Óleos, graxas e ceras;  
• Tintas que contêm inibidores de corrosão em sua formulação e depois da aplicação o 

fluido carregador evapora e permanece uma fina camada seca ao toque. 
 
As formas de aplicação são: 

• Para proteção externa: 
a- Filme plástico: envolver o equipamento, instrumento, válvula, ligação flangeada, como em 
uma embalagem. 
b- Óleos, graxas e ceras: aplicar em parafusos, estojos e chumbadores . 
c- Lubrificação com óleo mineral: aplicar em caixa de mancal , acoplamentos e rolamentos de 
máquinas.  
d- Vaselina, plástico bolha e fita adesiva: aplicar em placas de identificação de equipamentos. 
e- Cápsulas: utilizar em dispositivos eletroeletrônicos, como, circuitos integrados, placas de 
circuito impresso, computadores, de PLCs, SDCDs, SCMDs. 

• Para proteção interna 
a- Inibidor Volátil de Corrosão em Pó: aplicado com equipamento de jateamento a ar ou 
similar, em diferentes aberturas, como bocais, drenos, respiros, tomadas de instrumentos, e 
outros, de modo a garantir uma distribuição uniforme no interior do equipamento ou tubulação. 
b- Inibidor Volátil de Corrosão Via Úmida: aplicado por aspersão diretamente na área a ser 
protegida, preenchendo o equipamento através de bocais, drenos, respiros, tomadas de 
instrumentos, e outros, de modo a garantir uma distribuição uniforme no interior do 
equipamento ou tubulação. Outra opção é promover a circulação da solução pelas tubulações 
e fechando as aberturas para o exterior.  
 
Na hibernação de instalações industriais complexas e de grande porte são empregadas ambas 
as tecnologias, inertização com N2 e proteção com produtos voláteis, a depender da natureza 
dos componentes a preservar. 
 
5. Regramento da preservação com hibernação 
No caso de uma instalação ou unidade de processo as principais formas de hibernação dos 
componentes são resumidamente: 
5.1. Componentes de tubulação: tubos, filtros, purgadores de vapor, válvulas, suportes de 
   mola, juntas de expansão, sistemas de aquecimento (“steam tracing ou electrical tracing) etc. 

• Preservação: aplicação externa de graxas, óleos e vernizes, proteção de bisel e 
pintura, etc. e internamente proteção com VCI. 

5.2. Equipamentos Estáticos: vasos de pressão, torres, reatores, permutadores de calor, “air  
    coolers”, filtros de processo, fornos, caldeiras, dessalgadoras, pré aquecedores de ar de 
    combustão, sopradores de fuligem, silenciadores, tanques, esferas, etc. 

• Preservação: inertização com N2 ou proteção com VCI internamente; aplicação de 
graxas e óleo nos componentes externos; proteção das faces de flanges dos bocais. 

5.3. Equipamentos rotativos ou máquinas: bombas, compressores, turbinas, misturadores, 
    selos mecânicos, agitadores, sopradores, ventiladores, redutores, mancais, acoplamentos, 
    unidades e atuadores hidráulicos, etc.  

• Preservação: proteger da água e girar periodicamente, manter devidamente 
lubrificados os internos de máquinas, aplicar óleo, graxas ou vernizes nas suas partes 
externas usinadas, acoplamentos e selos mecânicos, proteção de flanges dos bocais e 
acessórios, colocação de caixas de madeiras, etc. 

5.4. Estruturas Metálicas e Suportes de equipamentos e tubulações: vigas, chumbadores e 
estojos, parafusos e porcas, correntes, guias e cabos de aço 

• Preservação manter a pintura em boas condições. 
5.5. Equipamentos e sistemas elétricos: motores elétricos, atuadores elétricos de válvulas,  
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    transformadores de potência, painéis em Subestação e CCMs, inversores e gavetas de 
    motores, SPDA (Sistema de Proteção contra Descarga Atmosféricas) e malha de 
    aterramento, banco de baterias e retificadores, banco de capacitores, sistema de iluminação,  
    etc.. 

• Preservação: equipamentos de subestações elétricas e itens de rádio e 
telecomunicações devem ser objetos de cuidados especiais, devendo ser mantidos 
limpos, protegidos internamente com VCI, secos e com resistências de aquecimento 
energizadas. Consultar os respectivos fabricantes. 

5.6. Válvulas industriais 
• Preservação: aplicação de graxa não solúvel em água nas gaxetas e hastes expostas. 

5.7. Válvulas com atuador 
• Preservação:  

o Devem ser periodicamente movimentadas. 
o As peças de interface tais como fios, rolamentos ou engrenagens devem ser 

lubrificados seguindo programação compatível com o recomendado pelos 
fabricantes. 

o Os cilindros do pistão de atuador devem ser revestidos com óleo para prevenir 
a corrosão e periodicamente reaplicar o óleo no local.  

o As hastes devem receber aplicação de produto anticorrosão e periodicamente 
receber reaplicação do produto. 

5.8. Válvulas de controle  
• Preservação: devem ser inspecionadas na frequência recomendada pelo fabricante. Os 

cilindros do pistão do atuador devem ser revestidos com óleo periodicamente, no 
intervalo recomendado pelo fabricante.  

5.9. Sistemas de vapor, ar de instrumento, ar de serviço, gás combustível e água de 
    resfriamento 

• Preservação: manter esses sistemas em operação em apoio às práticas normais de 
controle de corrosão, durante a hibernação.  

5.10. Iluminação 
• Preservação: luminárias e circuitos devem permanecer ligados para fornecer 

iluminação na unidade durante o período de hibernação.  
5.11. Aterramento elétrico 

• Preservação: todos os aterramentos devem ser periodicamente verificados. 
5.12. Motores elétricos 

• Preservação: Os motores elétricos devem ser removidos e armazenados em um local 
abrigado, seco e arejado. Os motores elétricos devem ser periodicamente rodados 
(manualmente, sem energia elétrica) para evitar que os rolamentos se danifiquem. 

5.13. Tomadas elétricas (24V, 120V e 480V) 
• Preservação: devem permanecer disponíveis durante o período de parada, no entanto, 

todos os disjuntores devem estar na posição de desligado quando não estiverem em 
uso. 

5.14. Instrumentação: transmissores, válvulas, analisadores, malhas de controle. 
• Preservação: todos os instrumentos instalados na unidade devem ser protegidos contra 

intempéries.  
5.15. Chaminés 

• Preservação: instalação de proteção de chuva sobre as chaminés, com cobertura de 
plástico e/ou compensado de madeira, mantendo, porém, aberturas para permitir a 
tiragem no forno ou caldeira ou incinerador; 

5.16. Flanges de bocais dos equipamentos  
• Preservação: proteger as faces contra danos mecânicos e corrosão, por meio de graxa 

ou similar, e tamponar com “plug” tampão, Madeirit ou Polionda, devidamente fixado por 
arames ou fitas Hellermann. 

5.17. Pintura protetiva externa 
• Preservação:  

o Para tubulações e equipamentos de aço carbono não isolados, aplicar uma 
camada de tinta epóxi-poliamida sobre uma camada de zinco inorgânico.  

o Locais onde a pintura externa for danificada devem ser limpos e aplicado o 
plano de pintura original.  
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5.18. Estojos e porcas  
• Preservação:  

o Aplicar produto inibidor de ferrugem, inclusive na abertura entre os flanges. 
o Os parafusos, porcas, grampos, estojos, arruelas e juntas removíveis devem 

ser acondicionados em caixas, com o cuidado de proteger previamente as 
roscas com graxa anticorrosiva. 

5.19. Atividades de prevenção 
• Remoção de isolamentos térmicos de equipamentos e tubulações, pois apodrecem e 

permitem a penetração de chuva e corrosão sob o revestimento, e aplicação de uma 
camada de tinta epóxi-poliamida sobre uma camada de zinco inorgânico; 

• Acompanhamento do estado físico dos revestimentos contra fogo “fire proofing”, para 
impedir penetração de chuva e corrosão sob o revestimento. 

 
Anexos 

1. Ilustração da proteção de painéis elétricos com cápsula de VCI 

 

 
 

2. Ilustração da proteção de ligações flangeadas, v álvulas e instrumentos com 
película de polímero de VCI 
Definiu-se por um polímero tripla camada, onde a camada interna possui o inibidor 
volátil de corrosão – VCI (Volatile Corrosion Inhibitor), sendo as demais, camadas de 
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reforço, onde a mais externa possui componentes para a resistência aos raios solares 
UVA e UVB. 

. 

  

 

 
 



                petroblog-Santini                                                                                       Página 7 de 8 
 

 
 

3. Definições da Resolução nº 48 de 03/09/2014 / AN P - Agência Nacional do Petróleo 
 

a- Ampliação de capacidade: qualquer alteração de instalação industrial que: 
I - aumente a capacidade de processamento de quaisquer insumos, como Petróleo e suas 
frações e Gás Natural e suas frações; ou 
II - aumente a capacidade de armazenamento de insumos ou de produtos; ou 
III - altere o perfil de produção ou a qualidade final dos produtos. 
 

b- Modificação: qualquer alteração de instalação industrial que: 
I - altere a tecnologia de processamento empregada; ou 
II - altere as condições de higiene e segurança da instalação industrial; ou 
III- adapte fisicamente instalações e/ou equipamentos de plantas industriais existentes 
provenientes de outros segmentos produtivos, com a finalidade de produzir derivados de 
petróleo e torna-los compatíveis com o exercício da atividade de refino de Petróleo. 
 

c- Desativação de Unidade de Processo ou de Atividade: encerramento definitivo total ou 
parcial de qualquer Refinaria de Petróleo autorizada pela ANP. 
 

d- Refinaria de Petróleo: complexo industrial que processa como matéria-prima Petróleo, 
além de processar também derivados de petróleo, gás natural e seus derivados, frações 
de petróleo e outros produtos, produzindo derivados gasosos, líquidos e sólidos, tais 
como gás combustível, gás liquefeito de petróleo (GLP), naftas, solventes, gasolinas, 
querosenes, óleo diesel, lubrificantes, óleos combustíveis, asfaltos, coque e frações de 
petróleo, necessariamente por meio de processos físicos e químicos de refino, que 
podem incluir aquecimento, resfriamento, compressão, dessalgação, fracionamento, 
absorção, extração, conversão catalítica e térmica e tratamentos catalíticos ou não 
catalíticos. 

 
e- Unidade de Processamento de Gás Natural - UPGN: instalação industrial que objetiva 

separar as frações existentes no gás natural. O conceito de UPGN abrange as 
instalações isoladas destinadas ao ajuste do ponto de orvalho, conhecidas como DPP 
("Dew Point Plant") ou UAPO (Unidade de Ajuste de Ponto de Orvalho), bem como as 
destinadas ao tratamento do gás natural e à recuperação e estabilização de 
condensados de gás natural, mas sem incluir as instalações de processamento primário 
de gás natural destinadas ao preparo para a movimentação do gás natural produzido 
nos campos produtores. 

 
f- Unidade de Processo: instalação industrial que processa ou realiza tratamentos de 

petróleo, gás natural ou correntes intermediárias, gerando novas correntes 
intermediárias ou produtos acabados, mas sem incluir as instalações de processamento 
primário de gás natural destinadas ao preparo para a movimentação do gás natural 
produzido nos campos produtores. 
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g- Completação Mecânica: Marco do empreendimento de construção, modificação ou 
ampliação da unidade industrial atingida após conclusão das obras civis e montagem 
eletromecânica dos equipamentos, tubulações e válvulas relativas a um determinado 
sistema operacional, sendo considerada concluída somente após a emissão dos 
Certificados de Completação Mecânica. 

 
h- Etapa de Testes com a Utilização de Fluidos Não Inflamáveis: Etapa do 

empreendimento de construção, modificação ou ampliação da unidade industrial 
posterior à etapa de completação mecânica de determinado sistema operacional e 
anterior a colocação de hidrocarbonetos, que visa verificar a estanqueidade das 
tubulações, a energização dos equipamentos, o funcionamento da automação e 
instrumentação da unidade, podendo nesta etapa ser utilizada água, vapor d'água, 
nitrogênio ou qualquer outro fluido inerte. 

 
i- Teste de Carga Máxima: operação planejada durante a qual a unidade de processo é 

submetida a condições operacionais específicas para comparação com as condições 
estabelecidas em projeto, respeitando-se os limites de segurança, meio ambiente e 
qualidade de produtos. Tal carga deve ser sempre igual ou menor que a capacidade de 
teste aprovada pela ANP e autorizada pelo órgão ambiental competente. 

 
j- Tratamento de Produtos e Processos Auxiliares: são consideradas unidades de 

tratamento de produtos e processos auxiliares objeto de autorização as unidades de 
tratamento cáustico, de hidrotratamento, de geração de hidrogênio e de recuperação de 
enxofre. 

 
k- Capacidade Nominal de Refinaria de Petróleo: Capacidade, definida pelo projeto, em 

m³/d ou bbl/d de petróleo processável pela(s) unidade(s) de destilação atmosférica de 
uma refinaria de petróleo (variação de ± 4% para apropriação diária e variação de ± 2% 
para apropriação mensal). 

 
l- Capacidade Nominal de Produção de Unidade de Processo de Refinaria: Capacidade, 

definida pelo projeto, em m³/d ou t/d de produção do derivado de interesse por uma 
Unidade de Processo de uma refinaria, tais como unidades de separação de Propeno, 
unidades de geração de hidrogênio e unidades de recuperação de enxofre (variação de 
± 4% para apropriação diária e variação de ± 2% para apropriação mensal). 

 
m- Planta de Arranjo Geral: Desenho que estabelece a disposição, em planta, das diversas 

áreas reservadas para as unidades industriais, parques de armazenamento (tanques, 
bacias de contenção, vias de acesso e sistema adotado de combate a incêndio), ruas, 
tubovias principais, prédios e todos os demais acidentes relevantes dentro dos limites 
do terreno (os quais devem estar adequadamente indicados) disponibilizado para a 
construção da planta em questão. Devem estar indicadas as elevações das instalações 
(ruas, pisos, bases de equipamentos e os próprios equipamentos) e acidentes, 
características e identificações dos tanques de armazenamento, dos equipamentos do 
processo e das instalações de recebimento e expedição de produtos. 

 
 
 


