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Teste de Fumaça em Fornos de Processo e Caldeiras d e Vapor 
Colaboração de Por Murilo da Inspeção e Grupo de Fornos e Caldeiras da Petrobras 
 
1. Objetivo 
Definir orientações para planejamento e execução do Teste de Fumaça em Fornos de Processo e 
Caldeiras de Vapor. 
 
2.  Documentos de referência e complementares   
  NR-14 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego– Fornos 
 
3.  Definições  

• FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos 
• Teste de Fumaça - Método prático para a determinação de frestas em fornos e caldeiras 

que leva esses equipamentos a admitirem ar indevido ao seu interior, reduzindo a 
eficiência e a segurança operacional. 

 
4.  Descrição  
 4.1 Motivação 
Esse procedimento descreve as ações e os cuidados a serem seguidos para utilização de bombas 
de fumaça sinalizadora, com o objetivo de identificar frestas no circuito de gases de combustão de 
fornos e caldeiras, por onde ocorre a entrada de ar indevida nos equipamentos de tiragem natural, 
induzida ou balanceada, bem como vazamentos de ar e gases de combustão nos equipamentos 
de tiragem forçada. 
Cabe lembrar que o ar que deve entrar no equipamento é somente aquele destinado ao processo 
de combustão, admitido pelo queimador.  
Qualquer outra entrada de ar é indevida e deve ser eliminada visando a segurança operacional e 
a manutenção da eficiência energética do equipamento. 
Esse procedimento é aplicável a fornos e caldeiras, quando retornam de manutenção e para 
equipamentos novos antes da sua entrada em operação. 
 
4.2 Bomba de sinalização 
Recipiente metálico confeccionado em alumínio, contendo a fumaça sinalizadora naval, atóxica. 
Deve possuir tamanho compatível para passar na janela da câmara de radiação do forno onde 
será utilizado. 

 
 
Obs.: FUMÍGENO – Que produz fumo. A bomba de sinalização produzirá uma fumaça alaranjada 

que permitirá aos observadores identificarem pontos de vazamentos localizados, o que 
possibilitará a definição dos eventuais reparos, caso existam. 
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4.3 Considerações  
4.3.1 Considerações sobre meio ambiente 
As bombas de sinalização deverão ser descartadas como material reciclável após o seu uso. 
Onde necessário, o órgão ambiental deverá ser avisado sobre a realização do teste. Deve-se 
esclarecer que se trata de teste com produto atóxico (fumaça de sinalização). A fumaça 
alaranjada poderá causar estranheza nas vizinhanças. 
 
4.3.2 Considerações sobre saúde 
Embora a fumaça gerada não seja tóxica, se deve evitar contato para evitar possíveis irritações 
das vias aéreas superiores ou sufocamento. 
 
4.3.3 Considerações sobre segurança 
O uso das bombas de sinalização deve ser feito por pessoal capacitado utilizando os EPIs 
conforme padrão de segurança e os indicados na FISPQ do produto. Ao acionar a bomba de 
sinalização, a mesma deverá estar longe do rosto da pessoa que a manipula e com sua saída de 
fumaça voltada para a direção contrária da mesma. 
 
4.3.4 Considerações sobre a possível contaminação nos tubos 
A composição química do fumígeno pode gerar a possibilidade de ocorrência de corrosão 
sobtensão em serpentinas de tubos e suportes em aço inoxidável e provocar danos durante 
operação, daí a importância de atendimento aos seguintes requisitos. 
a. Composição do Fumígeno:  
Clorato de Potássio - 28%  
Lactose - 11%  
Gilsonite - 10%  
Amarelo Celupel 5076 - 17%  
Laranja Cereal 5756 - 34%  
Peso 540g (Clorato de Potássio – 151g)  
 
b. O clorato de potássio quando dissociado se apresenta na seguinte forma => K+ + (ClO3)-  
Não ficando na forma Cl-, que seria a pior condição para a corrosão sobtensão.  
 
c. Apresenta baixa solubilidade em água 7,3g/100ml (20ºC), ou seja, é pouco hidroscópio.  
 
d. A reação para formação da fumaça ocorre em função do clorato de potássio ser extremamente 
oxidante, reagindo com a lactose e gerando CO2, H2O e KCl  
C12H22O11(s) + 8KClO3(s) —> 12CO2(g) + 11H2O(g) + 8KCl(s)  
 
e. Ponto de Ebulição do Clorato de Potássio ~ 400ºC. Porém, o clorato de Potássio quando 
aquecido pode se decompor em Cloreto de Potássio (2K+(ClO3)- -------> 2K+Cl- + 3O2 ) e quando 
reagido com a lactose (reação para formação da fumaça) também forma Cloreto de Potássio 
(reação mostrada acima). O Cloreto de Potássio tem temperatura de ebulição ~ 1500ºC.  
A formação de Cloreto de Potássio é a pior condição para corrosão sobtensão, pois em parada o 
Cloreto de Potássio pode dissociar em => K+ + Cl-.  
 
f. Durante a realização do teste de fumaça a maioria do Cloreto de Potássio gerado sai juntamente 
com a fumaça e uma parte fica no interior da "bomba". Logo, uma pequena parte das 92g de 
Cloreto de Potássio se deposita sobre os componentes do forno.  
Em uma atmosfera marinha pode chegar à taxa de deposição de até 1,5g/m2. dia de Cloreto de 
Sódio. Supondo um forno com 100m2 de serpentina, em um único dia de parada de manutenção 
seria depositado sobre as serpentinas 150g de cloreto.  
 
g. Baixo nível de tensão dos componentes do forno reduz também a possibilidade de ocorrência 
de corrosão sobtensão.  
 
h.  Cuidados adicionais  
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É recomendável que pelo menos um dos cuidados abaixo seja tomado.  
• Substituir a mantas dos suportes das serpentinas inferiores, após a realização do teste. 

Tais mantas podem ficar impregnadas com cloreto de potássio, quando há incidência 
direta da fumaça.  

• Montar dispositivo com hastes que posicionem as "bombas" de forma que a fumaça não 
incida diretamente nos suportes e serpentinas. 

• Proteger as serpentinas inferiores para não ocorrer incidência direta da fumaça das 
bombas de gás. 

 
5. EPI – Equipamento de Proteção Individual 
Durante o teste, todos os envolvidos deverão estar utilizando no mínimo os seguintes EPIs: 

• Calça comprida e camisa de manga comprida (em brim) no material apropriado (RF ou 
brim) e/ou macacão usado em paradas; 

• Bota de segurança de couro fechado com sola antiderrapante; 
• Capacete; 
• Luvas tipo vaqueta; 
• Óculos de segurança; 
• Protetor auricular. 

 
6. Procedimento 
6.1. Realizar antes da parada do forno uma avaliação quanto à existência de frestas na chaparia 
externa do forno. 
É recomendável que a avaliação seja realizada por uma equipe composta por membros da 
Operação, Manutenção e Inspeção. 
Essa avaliação deverá contemplar os seguintes passos: 

• Avaliar visualmente todo o circuito de gases de combustão para identificação de frestas (da 
radiação até chaminé). A presença de manchas escuras (fuligem) ao redor de portas ou 
janelas auxilia esta identificação. Deverão ser observados, principalmente: 

· Portas de caixas de curvas de cabeçotes; 
· Janelas de inspeção; 
· Portas de visita; 
· Entradas e saídas de tubulações; 
· Ligações flangeadas dos dutos; 
· Juntas de expansão dos dutos; 
· Paredes; 
· Teto inclinado. 

• Registrar todos os locais com problemas, bem como trancas ou parafusos quebrados, 
juntas danificadas e vedações deterioradas. 

•  Avaliar pontos quentes no circuito dos gases de combustão causados eventualmente por 
danos internos a refratários, deformações e empenamentos da chaparia, perdas de 
vedantes, etc. 

 
6.2. Iniciar o Teste de Fumaça, preferencialmente, durante o dia de modo a assegurar as 
melhores condições de luminosidade natural para identificação das frestas. 
A equipe do teste deverá estar previamente familiarizada com os procedimentos e acessórios que 
serão usados. Deverão estar disponíveis: 

· Desenhos simplificados de cada vista (faces leste, oeste, sul e norte) do forno e dutos; 
· Pranchetas; 
· Bombas de sinalização em número superior a duas vezes acima o número calculado para 

o caso de falhas;  
· Marcadores industriais (giz também poderá ser usado); 
· Rádios (ideal um para cada participante, mínimo de pessoas com rádio: coordenador e 

pessoas que disparam a bomba de sinalização); 
· Máquina fotográfica.  
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Os acessos ao Forno ou Caldeira deverão estar limpos e desimpedidos de forma a garantir o 
rápido deslocamento, com segurança, da equipe que irá realizar o teste. 
 
6.3. Procedimento de execução 
A seguir estão apresentados os passos para a realização do Teste de Fumaça: 

- O forno deverá estar com as janelas da caixa de ar fechadas (tiragem natural), janelas de 
inspeção fechadas e “damper” de vedação abertos; 

- Para o forno com tiragem forçada, ligar o ventilador de ar forçado e regular a pressão de ar 
dentro da fornalha até atingir uma leve pressurização da ordem de 10 mmH2O. Atuar nos 
“dampers” do forno; 

- Sob o comando do coordenador, as pessoas encarregadas de liberar a fumaça das bombas 
de sinalização deverão fazê-lo ao mesmo tempo, lançando suas bombas dentro da câmara 
de radiação através das janelas de inspeção; 
Obs.: Utilizar uma corda ou arame amarrado à bomba, para poder removê-la do 
equipamento sem a necessidade de abri-lo após o teste. 

- Os observadores deverão identificar nos desenhos e, se possível, no próprio local, o ponto 
exato da fresta, sendo que cada observador deverá identificar apenas os pontos de sua 
área de atuação, conforme previamente definido; 

- Para o caso onde for recomendável o uso de máquina fotográfica, o observador de posse da 
mesma deverá se deslocar de forma a fazer o registro de cada ponto de fuga de fumaça 
ou do máximo de pontos que forem possíveis; 

- Para os fornos com tiragem natural, poderá ser utilizado um soprador de campo 
(normalmente usado como exaustor em paradas) para garantir que o circuito de gases de 
combustão esteja com pressão levemente acima da pressão atmosférica. Neste caso será 
essencial fechar as virolas dos queimadores e o “damper” de controle/abafamento. Para a 
instalação do soprador deverá ser retirado um queimador, de posição centralizada, 
aproveitando o período em que o forno estiver sendo montado ou preparado para a 
manutenção, logo após a sua parada. Caso esta localização não seja viável, o soprador 
poderá ser adaptado em uma boca de visita ou janela de explosão, de acordo com as 
características de cada equipamento, levando-se em consideração que o resultado do 
teste será prejudicado na parede em que o exaustor for instalado; 

- Para o forno com tiragem induzida, não utilizar o ventilador, adotar o procedimento do forno 
de tiragem natural. 

 
6.4. Equipe 
A equipe de execução do teste deverá ser dimensionada de acordo com o tamanho e as 
características de “layout” da instalação. 
Deverá ser composta por pessoas das seguintes áreas: Operação, Inspeção de Equipamentos e 
Manutenção. 
Deve-se levar em consideração o tempo de duração da fumaça (no máximo 3 minutos) e a 
quantidade de componentes possíveis de apresentarem vazamentos (ex.: caixas de cabeçotes e 
curvas, “crossover”, janelas de inspeção e explosão). 
Antes da realização do teste, o coordenador deverá reunir a equipe de execução para que sejam 
definidas as funções de cada um, o seu posicionamento, distribuição de desenhos e área de 
atuação. A equipe deverá ser dividida em dois grupos: os detonadores e os observadores. Os 
encarregados de disparar as bombas de sinalização deverão ser instruídos de como proceder e 
os cuidados de segurança a serem seguidos. 
 
6.5. Especificações e rendimentos para a bomba de sinalização 

· Sinal fumígeno flutuante; 
· Fumaça cor alaranjada, espessa e atóxica; 
· Tempo de retardo de 2 a 3 segundos; 
· Tempo de fumaça acima de 3 minutos; 
· Número de bombas (01 para cada 200 m3 de volume do circuito de fumos). 
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Obs.: O supervisor de execução do teste deve realizar o cálculo do número de bombas de 
fumaça. 

 
6.6 Registro 
Após o teste elaborar um relatório com no mínimo as seguintes informações: 
- Desenhos esquemáticos do Forno ou Caldeira com identificação dos locais monitorados; 
- Condições do teste (número de bombas, condições do forno antes do teste, etc.); 
- Fotografias; 
- Pontos de vazamento observados; 
- Lista do que foi reparado e o que não foi possível corrigir; 
- Explicações de como foi executado cada reparo: preenchimento com uso de mantas ou cimento 
refratário e chapas de Alumínio para fechamento e cobertura das frestas. 
 
 
 


