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Vasos de pressão: construções de bocais de tubulações  
permitidas e não permitidas 

Baseado na Norma Petrobras N-253 Projeto de Vaso de Pressão 
 

1. Introdução 
O código americano de projeto e construção de Vasos de Pressão ASME Sec VIII Div 1 
apresenta várias figuras de tipos de construções possíveis de bocais, no casco e no tampo, para 
interligação de tubulações, instalação de acessórios como bocas de visita ou de inspeção e de  
instrumentos, e, ainda, montagem de outros equipamentos como misturadores, agitadores e 
trocadores de calor. 

          
Vaso de pressão vertical                                           Vaso de pressão horizontal 
 

Para os bocais de interligação de tubulação, que durante a operação estão sujeitos a esforços 
mecânicos, é adotada a condição de que as soldas de ligação, às paredes pressurizadas do 
vaso de pressão, devem ser de penetração total e plenamente radiografáveis. 
 

Isso é necessário, porque os bocais podem apresentar vazamentos em decorrência de 
deformações ou distorções, devidas aos esforços transmitidos pela tubulação ou por gradientes 
de dilatações térmicas e, por ataque corrosivo causado pelo próprio produto, nos casos de 
Serviços Especiais. 
 

Portanto, há necessidade de se definir quais os tipos de construção de bocais de Vasos de 
Pressão, com soldas de penetração total e plenamente radiografáveis, dentre as figuras 
apresentados pelo código  o ASME VIII 1. 
 

Outra restrição é que o emprego de acessórios, inclusive bocais, fabricados de aços fundidos em 
vasos de pressão, não é admitido. 
 

2. Substituição da inspeção radiográfica pelo ultrassom 
Os códigos de projeto e construção de Vasos de Pressão, particularmente o código ASME VIII 1,  
permitem a substituição da radiografia pelo exame por ultrassom, devido às implicações de 
segurança, já que a execução da radiografia gera emissão de radiação, provocando maiores 
preocupações quanto à área a ser protegida e segregada (sem a presença de pessoas), roupas  
e dispositivos de proteção pessoal e liberação especial para trabalho 
Além disso, o exame por ultrassom apresenta algumas vantagens em relação à radiografia:: 

 Maior probabilidade de detecção, especialmente para trincas e falta de fusão; 
 O ultrassom tende a detectar melhor os defeitos planares;. 
 O ultrassom permite a medição volumétrica do defeito, em vez de indicar apenas o tipo e 

o tamanho do defeito;. 
 Ele não emite radiação nem precisa ser operado em áreas protegidas, isto é, é possível 

trabalhar normalmente, enquanto se realizam testes ultrassônicos nas proximidades. 
 A configuração e os relatórios de inspeção são em formato eletrônico, diferentemente do 

filme radiográfico. 
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A radiografia e o ultrassom são técnicas de ENDs-Ensaios Não Destrutivos complementares, 
pois, os dois exames podem realizar inspeções volumétricas de soldas e de componentes para 
detectar defeitos como trincas, falta de fusão, porosidade, etc.  
O exame por ultrassom está em conformidade com os códigos ASME- Sociedade dos 
Engenheiros Mecânicos dos Estados Unidos, e do API- Instituto Americano de Petróleo. 
Os processos de inspeção ultrassônicos têm sido incorporados diretamente pelos principais 
códigos como, por exemplo, a ASME Sec. V. Art. 4, a partir de 2010. 
O método ultrassônico denominado Phased Array (PA) é o método mais usado nas práticas de 
inspeção de equipamentos, particularmente de bocais em vasos de pressão, e de tubulações. 
O equipamento Phased Array - portátil, acessível e fácil de usar - juntamente com o software 
relacionado, acelera a utilização do ultrassom, permite identificação e registros eletrônicos dos 
defeitos.. 
Fonte: Substituição da radiografia por ultrassom Phased Array 
https://www.olympus-ims.com/pt/phased-array-ultrasound-as-a-replacement-for-radiography/ 
Referências: 
ASME Code Case 2235-9 Use of Ultrasonic Examination in Lieu of Radiography Section I; Section VIII, 
Divisions 1 and 2; and Section XII 
ASME Sec V Article 4 Nondestructive Examination Ultrasonic - Examination Methods for Welds 
 

3. Definições 
 Vaso de pressão pressure vessel 

Designa genericamente todos os recipientes estanques, de qualquer tipo, dimensões, formato ou 
finalidade, capazes de conter um fluido pressurizado, a partir de 1,0 barg (15 psig), e aqueles 
que operam em pressões negativas ou vácuo 
Pelo termo “vasos de pressão” compreendem-se, dentre outros, os seguintes equipamentos.:  
 Vasos, propriamente ditos, verticais ou horizontais;  
 Reatores de processamento;  
 Torres ou colunas de processo;  
 Permutadores ou trocadores de calor tubulares ou de placas;  
 Esferas e cilindros de armazenamento de gás;  
 Filtros de processo;  
 Secadores; 
que são equipamentos presentes em instalações de óleo&gás, siderúrgica, termoelétricas, 
indústrias químicas, etc., mas também incorporam: 
 Panelas de pressão industriais; 
 Autoclaves; 
 E outros equipamentos pressurizados. 
 

 Formatos mais comuns de vasos de pressão. (segundo TELLES, 2013) 
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 Bocais ou conexões em Vasos de Pressão  
Os vasos de pressão apresentam diversas aberturas, denominadas bocais ou conexões, cada 
qual com determinadas funções e finalidades.  
Exemplos:  
- Tubulações de entrada e saída de produtos;  
- Instrumentos de controle e automação;  
- Respiro e dreno;  
- Válvula de alívio e segurança; 
- Bocas de visita e de inspeção para acesso interno. 
Nota: 

As bocas de visitas são aberturas fechadas com tampas removíveis, para  permitir a entrada de 
pessoas no interior do vaso, para inspeção, limpeza, manutenção, montagem e desmontagem de 
peças no interior. De acordo com o código ASME VIII 1 é obrigatório algum meio de visita ou de 
inspeção interna. 

 

 Tipos de bocais flangeados 

 
 Serviços Especiais de Equipamentos  

São condições de operação, como fluido processado, pressão e temperatura de trabalho, que 
trazem riscos de corrosão, erosão e fragilização do material de construção do Vaso de Pressão, 
denominados Serviços Especiais, que provocam dentre outros:  
 Deteriorações causadas pelo fluido circulante;  
 Riscos de explosividade;  
 Danos ao meio ambiente e à saúde das pessoas.  

 

 Juntas soldadas radiografáveis e não radiografáveis 
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 Esforços externos em bocal 
São as forças e os momentos transmitidos pela tubulação conectada ao bocal, provenientes do 
peso próprio e do fluido contido, do empuxo devido à pressão interna e às dilatações térmicas 
que ocorrem durante a operação. 

 
 

 Classes de pressão pressure ratings 
A classe de pressão estabelece a pressão máxima que um flange, conexão ou válvula é capaz 
de suportar em determinada temperatura. 
A classe de pressão é definida para cada material de construção e também é afetada pela 
temperatura do serviço; quanto mais alta a temperatura, menor pressão pode ser resistida..  
A Norma ASME B16.5 define em tabelas, para cada classe de pressão, usadas para determinar 
a relação entre pressão e temperatura, bem como as dimensões aplicáveis aos flanges e 
acessórios flangeados. 
As classes de pressão normalizadas pela Norma ASME B16.5 são as Classes de Pressão 150, 
300, 600,  900, 1500 e 2500. 
Também há a Norma ASME B16.1 que padroniza flanges e acessórios flangeados para as 
Classes de Pressão 25, 125 e 250. 

 

 NPS - 'Nominal Pipe Size' e DN - 'Diametre Nominal' 
O tamanho ou a bitola de tubos, conexões, flanges e válvulas é frequentemente dado em 
polegadas como NPS – Nominal Pipe Size, ou em unidades métricas como DN - 'Diametre 
Nominal'. 
 

 Tipos de reforços de bocais 
Os reforços de bocais são de várias configurações, sendo as mais comuns as seguintes: 
 

 
 

 
4. Normas de referência 

Petrobras N-253 Projeto de Vaso de Pressão 
Petrobras N-268 Fabricação de Vaso de Pressão 
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Portal das Normas públicas da Petrobras  
https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-contratacao/catalogo-de-
padronizacao/#especificacoes-tecnicas 

 

ASME Section VIII Division 1 Rules for construction of pressure vessels 
ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2 Through NPS 24 
ASME B 16.11 - Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded;  
ASME B16.47 - Large Diameter Steel Flanges NPS 26 Through NPS 60 Metric/Inch Standard; 
ASME B16.1 - Gray Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125, and 250 
 

NACE MR 0103 Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Metallic materials resistant 
to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments  
NACE 8X194 – Materials and Fabrication Practices for New Pressure Vessels Used in Wet H2S 
Refinery Service  
NACE MR0175 – Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2Scontaining 
environments in oil and gas production  
 
API Recommended Practice 571 Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining 
Industry 
API Std 941 Steels for Hydrogen Service at Elevated Temperatures and Pressures in Petroleum 
Refineries and Petrochemical Plants 
 

TELLES, Pedro C. da Silva. Vasos de Pressão. LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora –  
 

5. Requisitos para os bocais 
5.1. Geral 

Todos os bocais de NPS 2” de diâmetro nominal ou maiores devem ser flangeados, exceto 
quando especificado para solda de topo na tubulação.  
Os bocais para solda de topo devem ser evitados, porém, podem ser adotados para bocais de 
grande diâmetro ou para pressões elevadas, sendo necessária a aprovação do Proprietário.  
Para bocais com diâmetro nominal inferior a NPS 2”, devem ser utilizadas as conexões para 
solda de encaixe. 
 
O diâmetro nominal mínimo dos bocais, para qualquer finalidade deve ser de NPS ¾”.  
Admitem-se excepcionalmente bocais rosqueados de NPS ½”, apenas para poços de 
termômetros ou outros instrumentos, desde sejam atendidas todas as seguintes condições:  

a) serviço com os seguintes fluidos: água, ar comprimido ou gases inertes;  
b) bocal sem requisitos de teste de impacto 

Bocais com diâmetros nominais de NPS 1¼”, 2½”, 3½”, 5” e 7” não devem ser empregados.  
 
Os pescoços dos bocais com diâmetros nominais até NPS 12”, inclusive, devem ser de tubo sem 
costura, a não ser quando construídos de flanges do tipo pescoço longo (LWN) ou de material 
forjado.  
 
Para diâmetros nominais de NPS 14”, ou maiores, o pescoço pode ser de:  

a) tubo com ou sem costura;  
b) peça forjada;  
c) construído de chapa calandrada com uma única solda longitudinal.  

Nota:  
Nos casos em que a calandragem seja impraticável, devido à espessura, admite-se a fabricação por 
prensagem, com 2 soldas longitudinais, desde que aprovado pelo Proprietário. 

 
Os pescoços de bocais, quando construídos de tubos em aço Carbono, baixa liga ou inoxidável 
devem ter as seguintes espessuras mínimas:  

a) diâmetro até NPS 2”: série 80;  
b) diâmetro de NPS 3” a 12”: série 40; 
c) diâmetro acima de NPS 12”, espessura 3/8” (10 mm).. 

.  
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A projeção externa, isto é, a distância entre a parede interna do vaso e a face do flange, dos 
bocais e bocas de visita e de inspeção, deve ser a mínima possível, para reduzir os esforços na 
ligação entre pescoço tubular e a parede do vaso, porém suficiente para:  

a) proporcionar uma distância adequada entre a solda do pescoço no flange e a solda no 
casco ou tampo;  

Nota:  
A distância entre as bordas de 2 soldas de penetração total adjacentes, em qualquer situação, não 
deve ser menor que 3 vezes a espessura da chapa mais espessa, com o mínimo de 75 mm. 
b) permitir a montagem e desmontagem dos parafusos estojos e porcas do flange sem 
danificar o isolamento térmico;  
c) evitar que os estojos ou as porcas fiquem embutidos no isolamento térmico do vaso;  
d) permitir acesso para soldagem do pescoço do bocal no casco ou tampo.  

 
Só deve haver projeção interna nos bocais por necessidade de processo.  
Os bocais para os drenos, respiros e de válvulas de alívio e segurança não podem ter qualquer 
projeção interna. 
 

5.2. Reforço da abertura de bocais 
A retirada parcial de uma seção da parede, furo ou abertura, de um casco ou tampo submetido à 
pressão interna, para a instalação de um bocal, gera uma concentração de forças e tensões nas 
adjacências da abertura ou furo.  
 

 
Níveis de tensões em aberturas de um cilindro 

 
Assim, de acordo com o código ASME VIII 1, a área da seção transversal da parede do vaso de 
pressão, removida para um bocal no casco ou nos tampos, deve ser reposta como reforço 
adjacente à abertura ou furo.  
Esse reforço se destina a proporcionar uma área adicional de material para reduzir os efeitos de 
concentração de tensões e assegurar resistência às deformações, nos bordos da abertura ou 
furo no casco ou no tampo. 

 
Deformação causada pela pressão interna em abertura não reforçada de bocal 

Fonte  Projeto mecânico e construção de vaso de pressão: estudo do caso serviço com sulfeto de 
hidrogênio 
https://mecanica.ufes.br/sites/engenhariamecanica.ufes.br/files/field/anexo/2012-1_marcos_0.pdf 
 



petroblog-Santini                                                                                                 Página 7 de 28 
  

Ainda, segundo código ASME VIII 1, o reforço é dimensionado de forma que a soma das áreas 
da seção transversal do reforço seja pelo menos igual à área da seção transversal do corte feito 
na parede do vaso de pressão. 
 
A área transversal da abertura, ou seja, do material removido, na parede do casco ou tampo, é 
igual a (d X t), e esta é a área que deve ser reposta pelo reforço. 
 

 
Reforço da abertura de bocal com anel de chapa de reforço 

Nota::  
Para mais detalhes ver código ASME VIII 1 parágrafo UG-37 Reinforcement Required for openings in 
Shells and Formed Heads FIG. UG-37.1 Nomenclature and Formulas for Reinforced Openings 

 
O diâmetro “d” da abertura corresponde ao diâmetro interno do pescoço acrescido de 2 vezes a 
sobrespessura de corrosão. 
A espessura "t" para esse cálculo é apenas a "espessura de cálculo para a pressão", isto é, a 
espessura mínima, do casco ou tampo, calculada para resistir à pressão, excluindo-se portanto a 
sobrespessura para corrosão e/ou erosão, tolerância de fabricação da chapa e qualquer 
acréscimo para ajustar à uma espessura comercial de chapa.  
 

Os limites da região, no entorno da abertura, considerada como efetiva para reforço, é o 
diâmetro “d” da abertura, na direção horizontal, e.”2,5 t”, na direção vertical. 
Portanto, o raio “D” do reforço deve estar contido nesta região e, assim, não pode ser maior do 
que o limite “d”. 
Além disso, a diferença a mais entre a espessura real do pescoço (excluindo-se a sobrespessura 
de corrosão) e a espessura mínima do pescoço calculada para a pressão, dentro do limite de 
“2,5 t”, pode ser considerada como parcela adicional da área de reforço. 
Nota: 

Essas regras se aplicam a aberturas que não excedam a:  
a. para vasos de até 60 pol. (1.500 mm), inclusive, de diâmetro interno, metade do diâmetro do vaso, 

mas não deve exceder 20 pol. (500 milímetros);  
b. para vasos com mais de 60 pol. (1 500 mm) de diâmetro interno, um terço do diâmetro do vaso, 

mas não deve exceder 40 pol. (1 000 mm). 
 

Em resumo, o critério é concentrar a área requerida para reforço do bocal, nos casco e nos 
tampos, dentro dos limites, e isto pode ser obtido com o anel de reforço ou através de pescoço 
autorreforçado, onde a área adicional de reforço está no próprio pescoço do bocal. 
 

 
Reforço da abertura de bocal com pescoço autorreforçado 
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Fonte: ASME VIII 1 Figura UG-40  
Configurações ilustrativas com a dimensão de reforço “te” e  a dimensão de abertura “d” 
 

5.3.  Tipos de reforços utilizados nas aberturas 
Os reforços dos bocais, bocas de visita e de inspeção devem ser como a seguir e atender aos 
requisitos e limitações de possível Serviço Especial, em que o vaso estiver enquadrado. 
 

A ligação do pescoço do bocal e da boca de visita ou de inspeção ao componente casco ou 
tampo do vaso deve ser por solda de penetração total.  
Da mesma forma, quando for utilizada anel ou chapa de reforço, a solda desta ao pescoço do 
bocal ou da boca de visita ou de inspeção, também deve ser solda de penetração total. 
 

a. Bocal com anel de chapa de reforço soldado ao pescoço e à parede do vaso 

 
 

Essa construção é permitida para qualquer diâmetro, 
mas não deve ser usado quando a espessura da 
parede do vaso é igual ou superior a 50 mm.  
Também não é recomendada para serviços em baixa 
temperatura, esferas para armazenamento de gás 
liquefeito sob pressão, serviços cíclicos, nem serviço 
com H2.  
Nota: 
Os reforços em anel de chapa devem 
obrigatoriamente ter um furo de Ø 6 mm de diâmetro, 
com rosca NPT, para respiro e para teste da solda. 
Para bocais de 10”, ou maiores, deve haver 2 furos de 
Ø 6 mm diametralmente opostos. Não deve ser 
colocado bujão nesses furos, devendo os furos serem 
deixados abertos e serem preenchidos com graxa. 

b. Bocal com disco de chapa de maior espessura (“insert plate”) soldado de topo  

 

Essa construção é permitida, para qualquer diâmetro 
e espessura, e deve ser usada nos casos em que o 
anel de chapa não é permitido ou não é 
recomendado.  
 

 
c. Bocal com peça forjada de reforço integral ou autorreforçado 

 
Essa construção é permitida para qualquer diâmetro, sem limitações.  
Para os vasos construídos com aços de alta resistência (Seção UHT do ASME VIII 1), vasos em Serviço 
com H2 e vasos em Serviço Cíclico, todos os bocais e bocas de visita e de inspeção devem ter reforço 
tipo integral, como mostrado na figura. 
 

d. Bocais com parafusos prisioneiros pad type 
Não devem ser usados os bocais com parafusos prisioneiros, fixados na própria chapa de 
reforço, a não ser se especificado pelo Proprietário. 
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5.4. Tipos de flanges  
Os flanges devem ser adequados para as condições de projeto e de teste do vaso, padronizados 
conforme as normas ASME B16.5 ou ASME B16.47 ou dimensionados pelo código ASME VIII 1.  
A utilização de flanges a serem dimensionados pelo ASME VIII 1 deve ter aprovação prévia do 
Proprietário 
Os flanges padronizados usados em vasos de pressão são dos tipos:  
 

 
Flange sobreposto                                  Flange de pescoço para solda 

(SO Slip on)                                              (WN Welding Neck) 

                    
Flange para solda de encaixe                Flange solto ou com virola 

(SW socket end)                                     (Lap joint end) 

                             
 
Flange roscado (RO threaded end); 
Flange de pescoço longo (LWN Long Welding Neck)L 
Flange cego (Blind flange) 

 
5.5. Tipos de faces dos flanges 

A face do flange de bocal, conectado à tubulação ou instrumento, deve estar de acordo com as 
especificações de tubulação e instrumentação aplicáveis.  
Os tipos de face dos flanges são: 
 
     Face com ressalto                  Face plana                Face para junta de anel (RTJ) 
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 Face com Ressalto (FR)  
É utilizada para flanges forjados até classe de pressão 900.  

 Face Plana (FP) 
Este tipo de face deve ser usado nos flanges forjados, conforme ASME B16.5 e ASME B16.47, 
nas classes 150 e 300, quando usados como contraflange das válvulas de ferro fundido, com 
extremidades conforme Norma ASME B16.1; nas classes de 125 e 250 respectivamente.  

 Face Junta Anel (FJA) 
Deve ser usada para as classes de pressão 900 ou maiores, admitindo-se, também, nas outras 
classes quando o serviço do equipamento exigir.  
 

Os flanges internos não pressurizados podem ser de face plana e fabricados de chapa 
recortada. 
 

5.6. Tipos de acabamento da face de flanges  
O acabamento das faces de contato para vedação dos flanges deve ser conforme a Norma MSS 
SP-6 e padrão visual conforme ASME B46.1 e obedecendo ao seguinte critério: 

 Face com ranhuras espiraladas, excêntricas ou concêntricas, com rugosidade na faixa 
de 125 in RMS a 250 in RMS quando a junta de vedação for de fibra de aramida ou neoprene; 

 Face com acabamento liso (“smooth finish”) com rugosidade máxima de 125 in RMS, 
quando a junta de vedação for do tipo semimetálica espiralada (“spiral wound”);  

 Face para junta de anel (RTJ-Ring Type Joint”) rugosidade máxima de superfície de 
contato do flange e da junta deve ser de 63 in RMS. 
 

5.7. Bocais de diâmetro nominal até NPS 1½” 
Os bocais de diâmetro nominal até NPS 1 ½”, inclusive, devem ser de flanges aço forjado e 
podem ser de um dos seguintes tipos:  
     a)  Flange de pescoço longo para solda LWN-Long Welding Neck;  
     b)  Flange de pescoço para solda WN-Welding Neck com espessura do pescoço sch 160 ou  
          XXS;  
     c)  Flange ou luva forjada para solda de soquete SW-Socket Welding. 
 

a. Bocal com flange de pescoço longo LWN-Long Welding Neck 
É uma peça forjada integral que se solda à parede do vaso, de construção bem mais cara do 
que a luva, e é empregada onde a luva ou os flanges para solda de encaixe não são 
recomendados. 

 
 

b. Bocal com flange de pescoço para solda WN-Welding Neck  
A espessura mínima do pescoço deve sch160 ou XXS  

 
c. Bocal de luva forjada  

Em bocais com diâmetro nominal menor que NPS 2” podem ser usadas luvas de aço forjado, 
desde que também seja permitido para o tipo de serviço do vaso.  
A ligação da luva com a parede do vaso deve ser sempre por solda de penetração total.  
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As luvas devem ser no mínimo de classe 6 000 para solda de encaixe, exceto para instrumentos, 
em que se admitem luvas rosqueadas, desde que sejam atendidas todas as seguintes 
condições:  

a) serviço com os seguintes fluidos: água não contaminada por substâncias tóxicas, ar 
comprimido ou gases inertes;  
b) bocal sem requisitos de teste de impacto.  

Nota:: 
As luvas internas não sujeitas à pressão, não precisam atender às condições acima e podem ser 
rosqueadas de classe 3 000.  

 
O comprimento das luvas deve ser superior à espessura do vaso, sendo as demais dimensões 
conforme Norma ASME B 16.11, de forma a evitar interferência entre a solda do soquete e a 
solda do corpo.  

 
Notas: 

Evitar o uso de luvas em serviço sujeitos à corrosão em frestas, não podendo também ser utilizadas 
em serviços específicos como Hidrogênio e H2S.. 
Luvas soldadas externamente ao componente do vaso (tipo “set-on”) somente podem ser utilizados 
com a aprovação prévia do Proprietário.  

 
5.8. Bocais de diâmetros nominais de NPS 2” e acima 

Os bocais de diâmetros nominais de NPS 2” e acima devem ser com flanges de aço forjado, 
padronizados e dimensões conforme as Normas ASME B16.5 ou B16.47, de um dos seguintes 
tipos:  

a) Flange sobreposto SO-Slip-on;  
b) Flange de pescoço WN-Welding neck;  
c) Flange do tipo anel Ring type flange; 
d) Flange de pescoço forjado LWN-Long Welding Neck 

  
As normas de padronização, da tabela a seguir, levam em conta o material de construção e a 
classe de pressão do flange.  
 

 
Fonte: Norma Petrobras N-253 
 

 Bocal com Flange forjado Sobreposto Slip-on (SO) 
Só é aceitável em bocas de visita e de inspeção e se atendidas todas as seguintes condições:  
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a) classes de pressão 150 e 300;  
b) serviço com os seguintes fluidos: água não contaminada por substâncias tóxicas, ar 
comprimido ou gases inertes;  
c) bocal com sobrespessura de corrosão até 3 mm (quando a solda estiver em contato com o 
fluido);  
d) equipamento sem requisitos de teste de impacto e sem necessidade de tratamento térmico. 
  
 Bocal com Flange forjado de Pescoço Welding Neck (WN)  

É um flange de maior resistência mecânica e que proporciona a melhor distribuição de tensões. 
É soldado ao pescoço tubular por uma única solda de topo e é o bocal normalmente utilizado 
para conexão de tubulação. 
 

 
 

 Bocal com Flange forjado tipo anel Ring type flange  
É um flange mais econômico do que o de pescoço, que se pode admitir uma resistência quase 
equivalente, desde que a solda de ligação ao pescoço tubular seja de penetração total e o flange 
seja devidamente dimensionado.  

 
 Bocal flangeado de pescoço forjado  

Sistema de construção cara e difícil e utilizada para altas pressões e em serviços especiais, 
como cíclico, baixa temperatura e presença de Hidrogênio. . 
 

   
 

 Bocal para solda de topo 
Consiste em um pescoço tubular ou uma peça forjada, terminando por um chanfro adequado 
para a solda de topo direto na tubulação. Neste sistema a tubulação não é desmontável do vaso, 
sendo usado em casos de pressões muito altas (100 kgf/cm² e acima) ou fluidos perigosos. 
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 Bocal com parafusos prisioneiros pad type nozzle 
É um sistema simples e barato, mas que não deve ser utilizado em vasos de pressão.  
Neste bocal é difícil se conseguir boa vedação, podendo ocorrer desgaste nas roscas dos 
parafusos prisioneiros, com impossibilidade de reparo. 

 
6. Seleção dos tipos de construção de bocais para uso em Vasos de Pressão  

O código ASME VIII 1 propõe várias figuras de tipos diferentes de construção de bocais para 
vasos de pressão, porém elas não são aplicáveis indiscriminadamente. 
É importante ter em mente, na especificação dos bocais do vaso de pressão, a finalidade a que 
se destina: se é bocal para conexão com tubulação; se é boca de visita ou de inspeção; se é 
bocal de instrumento; se há alguma restrição por Serviço Especial do equipamento. 
 

6.1. Soldagem dos bocais 
A partir das premissas, anteriormente, discutidas, em bocais no corpo de vasos de pressão,  
todas as soldas submetidas aos esforços de pressão, no casco e nos tampos, devem ser com 
soldas de penetração total, feitas pelos 2 lados, externo e interno, e plenamente inspecionáveis 
(Raio X ou Ultrassom). 
Portanto, não são admitidas soldas não radiografáveis, para componente pressurizado de vaso 
de pressão, mesmo que no código ASME VIII 1 haja esta opção. 
 
Quando a solda interna for impraticável, pode ser feita apenas a solda externa, adotando-se um 
procedimento de soldagem que assegure a penetração total e a qualidade da raiz da solda. 
Um recurso é fazer o passe de raiz com o processo de solda TIG. 
Outro recurso é o uso de mata-junta ou “backing strip” no lado interno da solda. 
Nota: 

O mata-junta é uma tira metálica ou não, que é colocado na parte de trás de uma junta de solda, para 
evitar que o metal derretido goteje pela raiz aberta. Isso ajuda a garantir que 100% da espessura do 
metal de base seja fundida pela solda (penetração total). 
A finalidade do mata-junta é suportar o metal fundido, durante a execução da soldagem, podendo ser 
de material metálico ou não e ser permanente, temporário ou fusível. 
O mata-junta permanente não tem bom desempenho para esforços cíclicos ou vibrações que levem à 
fadiga mecânica do material, e para essa condição a solda do passe da raiz com TIG deve ser o 
recurso a utilizar. 
 

.  
Tipos de mata-junta 

Fonte: TWI Design Part 4 
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/design-part-4-093 

 
Com relação à radiografia de soldas sem acesso interno, o próprio código ASME autoriza a 
utilização do exame por ultrassom em lugar do radiográfico. 
 

6.2. Bocais tipos “set-in” e “set-on” 
O código ASME VIII 1 apresenta, basicamente, duas construções de bocais para vasos de 
pressão: os tipos “set-in nozzle” ou “set-through nozzle” e “set-on nozzle”. 
 
No bocal “set-in” a solda do pescoço do bocal é feita ao longo da espessura da chapa, do corpo 
do vaso de pressão, e no “set-on” a solda do pescoço é sobre a superfície da chapa. 
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Bocal tipo “set=in” 

 

Bocal tipo set-on 

 
 

6.3. Construção de bocais tipo “set-in” selecionados 
Estes bocais são os comumente instalados nos vasos de pressão e as seguintes figuras do 
código ASME VIII 1 são indicadas: 

 
Fonte: ASME VIII 1 Figuras UW-16.1 (c), (d) e (e) 

 

 
Fonte: ASME VIII 1 Figura UW-16.1 (q) e variantes (q-1), (q-2) e (q-3) 

Obs.: A Figura (q), do próprio ASME, foi desdobrada, neste trabalho, nas figuras (q-1), (q-2) e (q-3) 
 

 
Fonte: ASME VIII 1 Figuras UW-16.1 (f-1), (f-2), (f-3), (f-4) e (g) 
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6.4. Construção de bocais tipo “set-on” selecionados 
Os bocais tipo "set-on" são construídos soldados externamente à parede de pressão e embora 
tenham soldas de penetração total e plenamente inspecionáveis (Raio X ou Ultrassom), não são 
recomendáveis para uso em vasos de pressão, devendo ser utilizados somente com a 
aprovação prévia do Proprietário. 
 

Se utilizados, as superfícies a serem soldadas devem ser examinadas com 100% UT-Ultrassom 
(verificação de dupla laminação e inclusão de óxidos, que levam à formação de trincas lamelares 
na soldagem), a raiz ou pé da solda deve ser inspecionada com 100% PT-Líquido Penetrante e 
a solda completa deve ter 100% UT. 
 

A inspeção de fabricação deve ser muito rigorosa, pois sempre há o risco de trincas lamelares 
lamellar tearings, na chapa do casco ou do tampo do vaso de pressão, que progridem, durante  
operação até tornarem-se passantes e causarem possíveis sérios acidentes como, vazamentos 
incontroláveis, fogo e explosão. 
  

 

 
Fonte: ASME VIII 1 - Figuras UW-16.1 (a), (a-1), (a-2), (a-3), (b), (m), (n) e (o) 

 
Nota: Trinca lamelar Lamelar tearing 

 

A trinca lamelar ocorre abaixo do cordão de solda, 
especialmente em chapas de aço laminadas, que 
apresentam baixa ductilidade, ao longo da espessura.  
 
A principal característica que distingue a trinca lamelar é 
que ela ocorre em soldas tipo “T” e de filete,  normalmente, 
localizada, na raiz da solda, e em locais de alta 
concentração de tensões. 
 

 
A trinca lamelar é encontrada apenas em chapas de aço laminado e não em peças forjadas ou fundidas.  
O risco de rompimento por trinca lamelar aumenta quanto maior for o nível de Hidrogênio presente no 
metal de solda 
As trincas podem surgir na superfície e assim  facilmente detectadas em exames tipos visual, líquido 
penetrante ou teste de partículas magnéticas.  
Já as trincas internas requerem técnicas de exame por ultrassom, pois, a orientação das trincas 
normalmente as torna quase impossíveis de serem detectadas por radiografia. 
Fonte: Defects - lamellar tearing 
https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/defects-lamellar-tearing-047 
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6.5. Construção de bocais com luvas selecionados 
Em bocais com diâmetro nominal menor que NPS 2 podem ser usadas luvas de aço forjado.  
As luvas devem ser, no mínimo, de classe 6 000, para solda de encaixe, exceto para 
instrumentos, em que se permitem luvas rosqueadas. 
A ligação da luva com a parede do vaso deve ser uma solda de penetração total, como mostrado 
nas figuras abaixo, do código ASME VIII 1.  
O comprimento das luvas deve ser superior á espessura do vaso, sendo as demais dimensões 
conforme norma ANSI B 16.11, de forma a evitar interferência entre a solda do soquete e a solda 
do corpo.  
 

     
Fonte: ASME VIII 1 - Figuras UW-16.1 (z-1) e (z-2) 

 

6.6. Construção de bocais para conexão de tubos em coletores tipo “headers”  
 

 
Fonte: ASME VIII 1 - Figuras UW-16.1 (t) e (u) 

 

6.7. Construção de bocais com revestimento interno de material especial 
Para vasos de pressão com revestimento interno, de material especial resistente à 
corrosão, seja com chapas cladeadas ou por deposição de solda, os bocais devem ser 
construídos conforme uma das seguintes figuras:  
 

 

Bocal revestido com chapa de 
clad do material especial 

Bocal revestido por deposição de 
solda do material especial 

Bocal fabricado com o próprio 
material especial  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Norma Petrobras N-1707 - Bocais com revestimento metálico 
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Bocal revestido com luva confeccionada do material especial 

 
 

6.8. Construções especiais de bocais para Serviço com H2, para Serviços de alta 
pressão (pressão correspondente à classe de pressão ASME 600 ou acima), 
vasos em Serviços Especiais e vasos com espessuras acima de 50 mm 

Para os vasos construídos com aços de alta resistência (Seção UHT do código ASME VIII 1), 
vasos em Serviço de alta pressão, Serviço com H2, Serviço Cíclico e vasos  com espessuras 
acima de 50mm, todos os pescoços de bocais e bocas de visita devem ser do tipo auto-
reforçado ou reforço integral, como ilustrado nas Figuras UW-16.1 (c), (d), (e), (f) e (g) e a Figura 
UHT 18.1 código ASME VIII 1. 
 

.  
Fonte: ASME VIII 1 Figuras UHT-18.1 

Bocais com soldas facilmente radiografáveis com Raio X Total 
Nota:  

Não são admitidos os tipos mostrados na Figura UHT 18.2, do ASME VIII 1, pois as soldas são 
radiografas com dificuldades, requerendo técnicas especiais, como múltiplas exposições, devido às 
variações de espessura, entre o pescoço e o corpo do equipamento. 
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7. Seleção das construções de bocais em função do Serviço Especial do Vasos de 
Pressão 

7.1. Serviço do Vaso de Pressão 
Às condições de operação do Vaso de Pressão, a saber, fluido contido ou processado 
e pressão e temperatura de trabalho, se denomina Serviço do Equipamento. 
Serviço é um termo geral aplicável à condição de operação de um sistema, em que está inserido 
o Vaso de Pressão, considerando a combinação das propriedades químicas e físicas do fluido, 
processado ou armazenado, os contaminantes presentes, as condições operacionais (pressão e 
temperatura), e outros fatores como tipo de ataque corrosivo, toxidez, inflamabilidade e 
explosividade, que estabelecem as bases para projeto e construção do equipamento. 
 

Quando este Serviço traz o risco de ataque ao material de construção do Vaso de Pressão, 
causando deterioração por corrosão ou erosão; fragilização por baixa temperatura, com fratura 
frágil; fluido inflamável com característica de explosividade ou autoignição; presença de H2 ou 
H2S; riscos de danos ao meio ambiente e às pessoas por poluição ou toxidez, em caso de 
vazamento; o serviço é categorizado como Serviço Especial do Equipamento. 
 

7.2. Seleção do tipo de construção do bocal em função do Serviço  
Cada tipo de Serviço determina os requisitos particulares de projeto e construção aplicáveis ao 
Vaso de Pressão, como métodos de fabricação, inspeção, exames e testes, alívio térmico de 
tensões das soldas, e com relação à construção de bocais, há determinações particulares para 
assegurar a confiabilidade do equipamento e a continuidade operacional. 
 

Como regra geral, na fabricação do Vaso de Pressão, as soldas devem ser possíveis de 
radiografar, pois, a inspeção por Raio X deve ser ao menos parcial, sendo que alguns Serviços 
requerem radiografia total. 
 

A tabela, a seguir, que contempla a maioria dos Serviços de Vasos de Pressão, resume as 
exigências para a construção de bocais e bocas de visita, com base nas prerrogativas de soldas 
através da espessura para casco e tampos, de penetração total e plenamente inspecionáveis 
(Raio X ou Ultrassom). 

 

Serviços de Vasos de Pressão Figura selecionada para os 
bocais de Vasos de Pressão 

Serviço Categoria D ou Category D Fluid Service, conforme Norma 
ASME B31.3 
Meios que são essencialmente não inflamáveis, não tóxicos e nem 
críticos, como água, vapor d’água, ar e Nitrogênio, e que não causem 
danos de qualquer natureza aos seres vivos em especial aos 
humanos. 
• Fluido não inflamável, não tóxico; 
• A pressão de projeto não excede a 10,5 kgf/cm²; ou 150 psig;  
• A temperatura de projeto está entre -29ºC (-20ºF) até 186ºC (366ºF). 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço Normal ou Normal Fluid Service conforme Norma ASME 
B31.3. 
É o serviço mais comum da maioria dos Vasos de Pressão, quando 
não classificado em qualquer Serviço Especial. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço Categoria M ou Category M Fluid Service, conforme Norma 
ASME B31.3 
É o serviço em que há significativo potencial de exposição humana, 
mesmo que uma única vez, ao vazamento de uma pequena 
quantidade de um fluido tóxico. Por ex. H2S, CO, ácido fluorídrico, etc. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço Alta Pressão ou High Pressure Fluid Category K Service, 
correspondente à classe de pressão ASME 600 ou acima, conforme 
Norma ASME B31.3 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Serviço de Temperatura Elevada ou Elevated Temperature Fluid 
Service, conforme Norma ASME B31.3 
É o serviço na região de fluência do material, em que a temperatura da 
parede de metal é igual ou maior que a temperatura de transição do 
metal para o regime de fluência ou creep. 
 
Temperaturas de início da fluência ou creep conforme o metal 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 
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Fonte: Norma ASME B31.3 
Serviço de Alta Pureza ou High Purity Fluid Service, conforme Norma 
ASME B31.3 
É serviço em que o fluido é especial e requer métodos alternativos de 
fabricação, inspeção, exame e testes especiais, com a intenção de 
produzir um equipamento com nível de limpeza controlado, aplicando-
se às indústrias de alta pureza, isentas de qualquer contaminação, 
como as alimentícias, remédios, perfumaria, etc.. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço Cíclico Severo ou Severe Cyclic Conditions, conforme 
Norma ASME B31.3 
Equipamentos com variação cíclica intensa das condições de 
operação, pressão e/ou temperatura, provocando a fadiga mecânica 
ou térmica. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Serviço Categoria Ligações Aparafusadas Críticas ou Controlled 
Bolting Service, envolvendo fluidos perigosos, que requerem 
estanqueidade total, conforme Norma ASME B31.3. 
São consideradas críticas, para efeito de aperto de montagem, as 
ligações aparafusadas que se enquadram em uma das seguintes 
condições:  
• Serviços em temperaturas altas ou baixas ou condições cíclicas, 
onde podem ocorrer dilatações térmicas diferenciais e perda de aperto 
dos parafusos ou estojos;  
• Condições que envolvem vibração ou fadiga, com possibilidades de 
relaxamento da tensão de aperto dos parafusos ou estojos;  
• Serviços com riscos de “golpe de aríete”;  
• Serviços em que ocorre choque térmico. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Serviços com gases inflamáveis, como gás residual de processo,  
gás combustível, e gás para tocha conforme Norma API Std 570. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

Serviços com fluidos auto refrigerantes  
São fluidos como GLP e Gás natural que ao despressurizarem e 
vaporizarem na pressão atmosférica, durante vazamento, provocam 
baixas temperaturas e conduzem à fratura frágil, por reduzirem a 
tenacidade do metal, conforme Norma API Std 570. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Serviços de vaporização rápida 
São fluidos com temperaturas de ebulição atmosférica inferiores a 
10°C ou quando o ponto de ebulição atmosférico é abaixo da 
temperatura de operação, e que durante a liberação ou vazamento 
geram vapores, que podem formar uma mistura explosiva. 
Conforme Norma API Std 570 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço com CST pelo H2S 
Meios contendo sulfeto de hidrogénio H2S úmido, causando: 
trincamento por Corrosão Sob Tensão - CST (SCC - Sulfide Stress 
Cracking), conforme Norma NACE 0103  

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g) e Figura UHT 

18.1 

Sulfetação ou Corrosão pelo Enxofre  
O mecanismo de Sulfetação ocorre em alta temperatura, a partir de 
200ºC, pela reação de Enxofre com o metal aço, formando um filme de 
sulfeto na superfície metálica, consumindo o metal, por corrosão e 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  
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erosão, conforme Norma API Std 570. 
Serviço cáustico corrosivo com Hidróxido de Sódio  NaOH. 
É um processo corrosivo que ocorre em equipamentos, contendo uma 
solução aquosa de Hidróxido de Sódio ou Soda Cáustica, causando 
Corrosão Sob Tensão. 
Conforme a Norma NACE SP0403 Avoiding Caustic Stress Corrosion 
Cracking of Carbon Steel Refinery Equipment and Piping. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço com Hidrogênio em temperatura baixa ou Fragilização 
Induzida pelo Hidrogênio, HIC e SOHIC, conforme Norma NACE 
MR 0103. 
O Hidrogênio atômico gerado durante os processos de decapagem e 
eletrodeposição pode ser adsorvido na superfície e entrar no 
reticulado do metal. 
Isso também acontece, com Hidrogênio atômico gerado através de 
corrosão do aço, promovida por gases ou líquidos contendo um teor 
maior que 50ppm peso de Sulfeto de Hidrogênio (H2S), em solução 
aquosa e abaixo de 150ºC. 
O Hidrogênio atômico tende a acumular-se em vários locais da 
microestrutura, como por exemplo: contornos de grãos, inclusões, 
segregações, vazios, discordâncias e duplas laminações, e combinar-
se formando as moléculas de H2. 

Essas moléculas, por serem muito maiores que o H2 atômico, não 
conseguem permear, ficam presas e se acumulam.  
Esse fenômeno provoca danos severos como: bolhas, flocos ou 
escamas, fragilização, fissuras e trincas internas e externas. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Serviço de ataque pelo H2 em alta temperatura  
Meios de fluidos contendo Hidrogênio com pressão parcial de H2 
acima de 7,0 kgf/cm2 e em alta temperatura (acima de 204ºC), que 
provocam ataque severo, levando aos “empolamentos” no metal, 
conforme Norma API Std 941. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Serviço com ácidos fortes  
Meios contendo ácidos fortes, sendo os principais o ácido clorídrico e 
o ácido sulfúrico. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 
Serviço letal que envolvem produtos e substâncias extremamente 
tóxicas ou letais, conforme Categoria M da Norma ASME B31.3 e 
“lethal service” conforme Código ASME VIII 1, parágrafo UW-2(a). 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 
Serviço de baixas temperaturas e criogenia  
São os equipamentos e tubulações que operam em baixas 
temperaturas (≤ 15ºC) e criogênicas < 0ºC conforme Código ASME 
VIII 1 parágrafos UW-2(b) e  UCS-68..  

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Equipamentos com revestimento interno 
Vasos de pressão revestidos pelo lado interno, com clad ou lining ou 
deposição por solda. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 
Equipamentos com requisitos de tenacidade  
São vasos de pressão em que o material de construção requer teste 
de impacto, na temperatura de projeto. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Vasos de pressão contendo água de caldeira,  vapor d’agua ou 
condensado de alta pressão, isto é, pressões acima da classe de 
pressão ASME 600. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Serviço de corrosão por ácidos politiônicos 
É um caso de corrosão sob tensão em aços inoxidáveis austeníticos 
(série 300), principalmente quando sensitizados; a tensão pode ser 
proveniente da fabricação ou soldagem ou decorrentes da operação e 
o meio são os ácidos sulfurosos, que surgem nas paradas dos 
equipamentos e tubulações 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço de corrosão por ácidos naftênicos 
É uma forma de corrosão que ocorre em alta temperatura, acima de 
220ºC, principalmente em Unidades de Destilação, Atmosférica e a 
Vácuo, que processam petróleos que contêm ácidos naftênicos, com 
níveis de acidez acima de 0,5 mgKOH/g. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço de corrosão por CO2 

A corrosão pelo Dióxido de Carbono (CO2) ocorre quando o CO2 se 
dissolve na água para formar ácido carbônico (H2CO3). A formação de 
ácido carbônico reduz o nível de pH da água, tornando-a mais 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  
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corrosiva e favorece a formação de filme de carbonato de ferro. 
Quando este filme não é aderente e protetor, há corrosão com 
redução localizada de espessura e/ou corrosão por pite. 
Serviço de fragilização pelo revenido 
É a redução da tenacidade, em temperaturas próximas à ambiente, 
devido à alteração metalúrgica, que ocorre em aços de baixa liga Cr-
Mo, como resultado da exposição em longo prazo na faixa de 
temperaturas de 340ºC a 580oC. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Serviço de corrosão sob tensão por Cloretos 
A corrosão sob tensão por Cloretos ocorre na superfície dos aços 
inoxidáveis austeníticos (série 300), em forma de “pites”, em que a 
tensão pode ser proveniente da fabricação ou soldagem e o meio são 
os íons de Cloro, presentes no fluido de processo. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço de corrosão por oxidação em alta temperatura 
A maioria das ligas, incluindo aços Carbono e aços de baixa liga, sofre 
o desgaste geral (perda de metal) devido à oxidação em alta 
temperatura (acima de 260ºC), em que o componente é recoberto na 
superfície com uma carepa de óxido, dependendo da temperatura e do 
tempo de exposição. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço de corrosão por Aminas 
É uma corrosão sob tensão em equipamentos que trabalham com 
Aminas, conforme Norma API RP945 Avoiding Environmental 
Cracking in Amine Units. 
Aminas são compostos químicos orgânicos nitrogenados, como DEA e 
MEA, derivados do amoníaco, que são usadas em unidades de 
tratamento de remoção de "gases  ácidos" de derivados de petróleo 
como o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). 
A corrosão em processos de tratamento com aminas é de duas 
espécies: corrosão generalizada e corrosão sob tensão. 
Os materiais afetados são o aço Carbono, principalmente, e os aços 
de baixa liga Cr-Mo. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço com gases asfixiantes como Nitrogênio, monóxido de 
Carbono (CO), cianeto e gás sulfídrico (H2S). 
São substâncias que impedem a utilização bioquímica do Oxigênio 
(O2), pois, atuam no transporte de Oxigênio pela hemoglobina, 
impedindo o uso tecidual do Oxigênio. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço com elevado nível de vibração  
É o caso de Vasos de Pressão conectados a máquinas alternativas ou 
com fluxo de vapor d’água em escoamento bifásico, que falham por 
fadiga mecânica.. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Serviço com meios altamente erosivos  
*Catalisadores finos;  
*Borras de coque;  
*Vapor d’água com arraste de condensado;  
*Correntes líquidas com sólidos em suspensão em alta velocidade. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço com gases inflamáveis que se aquecem ao expandir 
(efeito Joule-Thomson) 
São meios com gases que em caso de vazamento, se aquecem ao 
expandir, o que pode levar à ignição espontânea, exemplos Hélio e 
Hidrogênio. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 

Serviço com produtos inflamáveis  
São meios com hidrocarbonetos inflamáveis em temperatura acima de 
200ºC ou acima do ponto de fulgor flash point, ou da temperatura de 
autoignição. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Serviço altamente corrosivo 
São meios altamente corrosivos, com taxas de perda de material 
superiores a 0,25 mm/ano  
*Enxofre > 3% peso em temperaturas > 200ºC;  
*CO2 úmido;  
*Ácidos diluídos. 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (q), (q-1), (q-2) e (q-3)  

 

Vasos de pressão para ocupação humana 
São equipamentos para uso hiperbárico, de normalização da pressão, 
após longo de tempo de permanência ou estadia de mergulhadores 
em água profundas, conforme Requirements for pressure vessels for 

ASME VIII 1 Figuras UW-16.1  
(c), (d), (e), (f) e (g)  
e Figura UHT 18.1 
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human occupancy covered by ASME PVHO-1. 
 

8. Construções de bocais não autorizadas 
Exceto em casos excepcionais, sujeitos à aprovação do Proprietário, não são permitidas as 
construções dos bocais representados nas seguintes Figuras do código ASME VIII 1. 
 

 
Fonte: ASME VIII 1 – Figuras UG-40 (a-1), (a-2) e Figura UW-16.1 (p) 

 

 

 
Fonte: ASME VIII 1 – Figuras UW-16.1 (i), (j), (k), (l), (r) e (s) 

 

 
                                   Fonte: ASME VIII 1 – Figuras UW-16.1 (Y1) e (Y2 
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Fonte: ASME VIII 1 – Figuras UW-16.2 
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Fonte: ASME VIII 1 Figuras UHT-18.2 
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Anexos 
1. Figuras de construções de bocais constantes do código ASME VIII 1 
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FIG. UW-16.2 SOME ACCEPTABLE TYPES OF SMALL STANDARD FITTINGS 


