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Tubulação de Pequeno Diâmetro-TPD  
Rotina de Inspeção em Serviço 

 
Grupo de Trabalho coordenado por Renato Bernardes da Petrobras 
 
1. Objetivo 
Esta Rotina fixa os requisitos mínimos e as práticas recomendadas para a inspeção em serviço 
e controle das condições físicas de tubulações metálicas de processo, transferência e 
utilidades, com diâmetros menores e iguais a NPS 1½ (inclusive as conexões), denominadas 
Tubulações de Pequeno Diâmetro-TPD. 
 
2. Aplicação 
Esta rotina se aplica a todos os sistemas de tubulações metálicas, de unidades de 
processamento de óleo&gás, incluindo os sistemas sobre “skids” ou módulos: tubulações de 
processo, transferência e utilidades, com diâmetros menores e iguais a NPS 1½. 
 
3.  Normas de Referência 
A última edição das seguintes normas, códigos e especificações complementam esta Rotina. 

• Normas Petrobras 
É recomendável utilizar as normas Petrobras 
As Normas Petrobras estão disponíveis para consultas no site de domínio público: 
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portu gues/requisitocontratacao/requisito_
normastecnicas.asp  
N-76 Materiais de Tubulação 
N-115 Fabricação, Montagem e Acondicionamento de Tubulações Industriais 
N-1591 Ligas Metálicas e Metais - Identificação Através de Teste pelo Imã e por Pontos 
N-1594 Exame Não Destrutivo - Ultra-Som 
N-1595 Exame não Destrutivo - Radiografia 
N-1596 Exame não Destrutivo - Líquido Penetrante 
N-1597 Exame não Destrutivo - Visual 
N-1598 Exame não Destrutivo - Partículas Magnéticas 
N-2162 Permissão de Trabalho 
N-2371 Medição de Espessura a Quente 
 

• Normas Externas 
ASME B31.1 - Power Piping 
ASME B31.3 - Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping 
ASME B31.G - Manual for Determining the Remaining Strength of Corroded Pipelines 
API 570 - Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping 
Systems 
API 574 - Inspection Practices For Piping Systems Components 
 

• Legislação Brasileira 
NR-13 Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulação 
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR1 3.pdf  

 
 

4. Definições 
4.1. Alteração de projeto 
 Qualquer intervenção que resulte em alterações no projeto original, inclusive nos parâmetros 
operacionais da tubulação. 

 
4.2. Classe de tubulação 
 Grau de importância dos sistemas de tubulações, em classes, de forma a enquadrá-los em 
função dos efeitos à segurança das pessoas, às instalações e ao meio ambiente, decorrentes 
de um eventual vazamento provocado por falha do sistema. 
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4.3. Conexão de pequeno diâmetro (CPD) 
 São consideradas conexões de pequeno diâmetro, todas as conexões que apresentem 
diâmetro nominal igual ou inferior a 1-1/2” (NPS ≤ 1-1/2), pertencentes a tubulações de 
pequeno diâmetro. 

 
4.4. Lista de linhas 
 Documento que contém a listagem de todas as tubulações da instalação ou unidade de 
processo, com seus dados técnicos (identificação, diâmetro, origem e destino, fluido, pressão e 
temperatura de operação e projeto, pressão de teste hidrostático, tipo de isolamento térmico e 
espessura). 
 
4.5. Inspeção de tubulação 
 Conjunto de ações de monitoração e acompanhamento das condições físicas de tubulações, 
com o uso de técnicas, procedimentos e métodos que visem à garantia de operação segura e 
confiável do sistema dentro de prazos definidos. 

 
4.6. Inspetor de tubulação 
 Profissional, com formação na área de inspeção de equipamentos de Refinarias e de 
Plantas Petroquímicas, capacitado para avaliar o estado de deterioração e evolução de danos 
em tubulações, solicitar reparos e substituições, bem como determinar vida útil residual de 
sistemas de tubulação. 
 
4.7. Intensidade de Deterioração 
 Grau de comprometimento de um determinado componente ou sistema em relação a um 
critério de integridade preestabelecido para esse componente ou sistema. 
 
4.8. Isométrico de inspeção 
 Desenho de tubulação, em perspectiva isométrica, sem escala, contendo as seguintes 
informações: orientação geográfica, sentido de fluxo, número da linha, identificação dos pontos 
de medição de espessura, pontos de origem e destino, drenos, vents e outros acessórios. O 
isométrico de inspeção pode ser o isométrico de montagem elaborado pelo projeto 
complementado convenientemente. 
 
4.9. Linha 
 Parte integrante de um sistema de tubulações e que interliga geralmente dois equipamentos, 
um equipamento e uma linha ou duas linhas diferentes entre si. 
 
4.10. NPS (Nominal Pipe Size) 
 Designa o diâmetro nominal de um tubo de condução e de acessórios de tubulação. 

 
4.11. Ponto de controle de espessura ou ponto de me dição 
 Local onde é medida a espessura de uma tubulação e através do qual se determina a taxa 
de corrosão local, que juntamente com outros pontos se avalia a corrosividade do sistema ou 
tubulação. 
 
4.12. Potencial de risco 
 Fator atribuído à tubulação em função das consequências de uma eventual falha da mesma 
sob o ponto de vista de segurança, continuidade operacional e proteção ao meio ambiente. São 
definidos 4 níveis de potencial de risco conforme Tabela II. 
 
4.13. Probabilidade de falha 
 Fator atribuído à probabilidade de que ocorra uma ou mais falhas na tubulação ou sistema 
em função do nível de deterioração existente. São definidos 3 níveis de probabilidade de falha 
baseados em históricos anteriores e condições operacionais, conforme Tabela III. 
 
4.14. Reclassificação 
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 Mudança na temperatura de projeto e/ou na máxima pressão de trabalho admissível de um 
sistema de tubulação. A reclassificação pode consistir em um aumento, decréscimo ou em 
combinação de ambos. 

 
4.15. Recomendação de inspeção (RI) 
 Documento que tem como objetivo garantir um adequado nível de confiabilidade de 
determinado equipamento ou tubulação, propondo ações preventivas e corretivas, técnica e 
economicamente viáveis, para sua operação inspeção e manutenção, visando assegurar a 
segurança e a continuidade operacional. 
 
4.16. Relatório de inspeção 
 Documento destinado ao registro permanente de informações coletadas durante a inspeção 
de tubulação, e que deve propiciar rastreabilidade do sistema ao longo de toda sua vida útil, 
registrando as medições de espessura, inspeção visual externa e resultados dos demais 
exames definidos nessa Rotina. 
 
4.17. Reparo 
 Qualquer intervenção que vise estabelecer a operacionalidade após falha ou corrigir não 
conformidades com relação ao projeto original. 
 
4.18. Sistema de tubulação 
 Conjunto de tubulações usadas para conduzir fluidos, interligadas entre si e/ou a 
equipamentos estáticos ou dinâmicos, sujeitas às mesmas condições de projeto (fluido, 
temperatura e pressão). 
 
4.19. Taxa de corrosão 
 Número que indica a perda de espessura da tubulação ocorrida em determinado período de 
tempo num ponto ou conjunto de pontos de controle e expressa em mm/ano. 
 
4.20. Tubulação 
 Conjunto de tubos e acessórios (válvulas, flanges, curvas, conexões, etc) destinados ao 
transporte de fluidos entre diversos equipamentos de processo, transferência, estocagem e 
utilidades. 
 
4.21. Tubulação de processo (linha “on site”) 
 Tubulação que interliga sistemas de tubulação ou equipamentos no espaço físico definido 
pelas unidades de processo. 
 
4.22. Tubulações de transferência (linhas “off-site ”) 
 Tubulação que interliga sistemas de tubulação ou equipamentos no espaço físico fora das 
unidades de processo. 
 
4.23. Tubulações de utilidades 
 Tubulação que transporta fluidos auxiliares, necessários ao processo e armazenamento. 
 
4.24. Tubulações de pequeno diâmetro - TPD 
 São as tubulações de diâmetro nominal inferior ou igual a NPS1½ de instalações industriais, 
compreendendo as linhas de processo e de utilidades, seus “by passes”, drenos, respiros ou 
“vents” e alívio de pressão; sistemas auxiliares de válvulas e de máquinas; linhas de injeção de 
vapor e produtos químicos, sistemas de amostragem de produtos e sistemas de 
instrumentação de controle e automação.  
As linhas de diâmetros até NPS1½, inclusive as derivações em tubulações de maior diâmetro, 
são classificadas como TPD, sempre que forem enquadradas nas definições deste 
procedimento. 
 
4.25. Vida útil residual - VUR 
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 Período de tempo que um ponto ou trecho de tubulação levará para atingir a espessura 
mínima admissível após a última medição, tomando como referência a taxa de corrosão 
calculada. 

 
4.26. Zonas mortas  
 Componentes ou regiões de tubulação que normalmente não apresentam fluxo significativo. 
São enquadradas como zonas mortas: conexões com flange cego, sistemas de desvio (by-
passes) de tubulações de válvulas de controle com pouco uso, vents e drenos de 
equipamentos (inclusive tubulações), conexões para instrumentação e serviços auxiliares, 
conexões de entrada de válvulas de segurança, etc. 
 
5. Condições Gerais 
5.1. Classes de Inspeção 

• Todo sistema de tubulação deve ser classificado de acordo com o seu potencial de risco 
e sua probabilidade de falha, conforme definido na Tabela II e Tabela III, 
respectivamente. 

• A separação dos vários sistemas de tubulação em classes leva em consideração os 
seguintes aspectos: inflamabilidade, toxidez, corrosividade, localização, temperatura, 
pressão, vibração, histórico, etc. 

• Foram definidas 4 classes de  inspeção  em  função da probabilidade de falha e 
potencial de risco, conforme Tabela I, abaixo: 

 
Tabela I  
Classe de Inspeção  

 
Potencial Probabilidade de Falha 
de Risco Alto Médio Baixa 

Alto I I II 
Médio I II III 
Baixo II III III 
Nulo IV IV IV 

 
Tabela II  
Potencial de Risco dos Sistemas 
 

Potencial 
de Risco 

Requisitos  

ALTO Serviços com um alto potencial de risco, sob o ponto de vista de segurança, 
continuidade operacional e meio ambiente, se ocorrer vazamento. Exemplos de 
sistemas que geralmente são de alto risco, mas não limitados a estes, estão a 
seguir: 
a. Linhas de fluidos que são autorefrigerantes e podem causar fratura frágil em 

caso de vazamentos 
b. Linhas de fluidos voláteis que podem causar nuvens de hidrocarbonetos em 

caso de vazamentos. 
c. Linhas de produtos que contenham H2S, com teor maior que 3% em peso 

em fluxos líquidos e acima de 500 ppmv em fluxos gasosos. 
d. Linhas de hidrocarbonetos com temperatura maior que 200ºC ou pressão de 

trabalho superior a 20 bar. 
e. Linhas de produtos que apresentem pressão parcial de H2 superior a 7 barg. 
f. Linhas de produtos tóxicos ou letais, conforme a Norma ASME B31.3 e o 

Código ASME Sec VIII Div 1. 
g. Linhas de DEA, MEA e Soda Cáustica, puras ou contaminadas com 

hidrocarbonetos. 
h. Linhas com fluidos líquidos inflamáveis em temperatura de operação igual 

ou superior a temperatura de "flash" ou ponto de fulgor, ou de autoignição. 
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i. Linhas de gases inflamáveis: gás residual de processo, GLP tratado ou não 
tratado, gás combustível tratado ou não tratado, gás natural e gás para 
tocha. 

j. Linhas de óleo combustível para queimadores de fornos e caldeiras; 
• Resíduo de vácuo (RV) acima de 200 ºC;  
• Resíduo atmosférico (RAT) acima de 200 ºC.  
• Gasóleo de circulação (GOC) acima de 200 ºC;  
• Óleo clarificado (OCLA) acima de 200 ºC. 

k. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos conectadas às máquinas 
alternativas. 

l. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos com elevado nível de 
vibração, por ex., conduzindo fluxos de fluidos bifásicos. 

m. Linhas de óleo hidráulico em alta pressão (≥ classe de pressão 600).  
n. Linhas de ácidos fortes em geral (H2SO4, HCl, etc.). 
o. Linhas de Água de caldeira, Vapor e Condensado de alta pressão (≥ classe 

de pressão 600). 
p. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos com taxa de corrosão e/ou 

erosão acima de 0,25 mm/ano. 
q. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos sujeitas ao ataque do tipo 

eletroquímico, com corrosão sob tensão (H2S, Amônia, Soda cáustica, 
Cloretos, etc.) 

r. Linhas de Gases Asfixiantes Químicos. 
MÉDIO Serviços com um médio potencial de risco, sob o ponto de vista de segurança, 

continuidade operacional e meio ambiente, se ocorrer vazamento. Exemplos de 
sistemas que geralmente são de médio risco, mas não limitados a estes, estão 
a seguir: 
a. Hidrocarbonetos com temperatura menor que 200ºC, localizados dentro (on-

site) ou fora unidades de processo (off-site). 
b. Água, vapor d’água e condensado que operem em pressões iguais ou 

inferiores à classe de pressão 300. 
BAIXO Serviços com um baixo potencial de risco, sob o ponto de vista de segurança, 

continuidade operacional e meio ambiente, se ocorrer vazamento. Exemplos de 
sistemas que geralmente são de baixo risco, mas não limitados a estes, estão a 
seguir: 
a. Hidrocarbonetos em geral exceto as linhas classificadas acima. 
b. Demais sistemas. 

NULO Serviços que não apresentem potencial de risco, sob o ponto de vista de 
segurança, continuidade operacional e meio ambiente, se ocorrer vazamento. 
Exemplos de sistemas que geralmente são de risco nulo, mas não limitados a 
estes, estão a seguir: 
a. Águas em geral (de incêndio, mancal, industrial, resfriamento, 

desmineralizada e potável). 
b. Vapor de baixa pressão. 
c. Condensado de baixa pressão. 
d. Ar de serviço e ar de instrumentação 
e. Gases Asfixiantes Simples. 
 
Notas :  
1. Os sistemas de utilidades que implicam em parada de unidades, no caso de 

falha, devem ser recategorizados como potencial ALTO de risco aplicável. 
2. Gases Asfixiantes Simples: são gases inertes, porém, quando em altas 

concentrações em ambientes confinados, reduzem a disponibilidade do 
Oxigênio. Desta forma, a substância ocupa o espaço do Oxigênio na árvore 
brônquica.  
Ex.: gases nobres ou inertes como Nitrogênio, dióxido de carbono (CO2). 

3. Gases Asfixiantes Químicos: são substâncias que impedem a utilização 
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bioquímica do Oxigênio (O2). Atuam no transporte de Oxigênio pela 
hemoglobina e impedem o uso tecidual do Oxigênio.  
Ex.: monóxido de carbono, cianeto e gás sulfídrico (H2S). 

 
Tabela III  
Probabilidade de Falha dos Sistemas  
 

Probabilidade 
de Falha 

Requisitos 

Alto  Sistemas que apresentem taxas de corrosão maiores que 0,25 mm/ano. 
(Notas 1 e 2). 
b. Sistemas com alta intensidade de deterioração. 
c. Sistemas com elevado nível de vibração. 

Média a. Sistemas que apresentem taxas de corrosão entre 0,10 e 0,25 
mm/ano.  
(Notas 1 e 2) 

b. Sistemas com média intensidade de deterioração. 
Baixo a. Sistemas que apresentem taxas de corrosão entre 0,02 e 0,10 mm/ano 

(Notas 1 e 2). 
b. Sistemas com baixa intensidade de deterioração. 

 
Nota 1- Desconsiderar para fins de taxa de corrosão pontos isolados e não representativos 
da condição física do sistema de tubulação. 
Nota 2- Os pontos atípicos que apresentam taxas de corrosão mais críticas que a taxa 
representativa do sistema (zonas mortas, jusante de placas de orifícios, pontos de injeção, 
etc.), devem ser identificadas e inspecionadas por método conveniente, a critério do Órgão 
de Inspeção (consultar as Normas API 570 e API 574) 

 
5.2. Periodicidade de Inspeção 

• As periodicidades máximas para inspeção dos sistemas de tubulações estão definidas 
na Tabela IV a seguir e foram estabelecidas utilizando-se as classes de inspeção 
definidas na Tabela I. 

• Para sistemas de tubulações não classificados, considerar a Classe de Inspeção I, 
independente do fluido. 

• A periodicidade definida para um determinado sistema de tubulação pode ser reduzida 
em função da taxa de corrosão existente e da vida residual desse sistema. 
 

Tabela IV 
Periodicidade de Inspeção (meses) 
 

Classe de 
Inspeção/Tipo de 

Exame 

Visual e 
Martelamento 

Líquido 
Penetrante 

Radiografia ou 
Medição de Espessura  

I 60  36 60 36 60 36 
II 60  36 180 48 96 48 
III 120 60 180 60 120 60 
IV NA NA NA 

NA - Não Aplicável 
 
5.3. Preparativos para Inspeção 
Os seguintes itens devem ser analisados antes do início da realização de inspeção: 

a. Relatórios anteriores; 
b. Isométricos de inspeção; 
c. Alteração de projeto; 
d. Mudança de parâmetros operacionais. 
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5.4. Materiais e ferramentas de inspeção 
Os seguintes itens devem ser providenciados antes do início da realização de inspeção: 

• Martelo de bola de 300 gramas; 
• Espátula; 
• Medidor de espessura por Ultrassom; 
• Lixa; 
• Graxa para acoplamento; 
• Estilete; 
• Trena; 
• Calibre de rosca; 
• Material para exame com Líquido Penetrante; 
• Imã; 
• Máquina fotográfica digital; 
• Marcador Industrial; 
• Kit de teste por pontos ou analisador de material de ligas metálicas PMI-Positive 

Material Identification; 
• Espelho de bolso. 

 
6. Roteiro de inspeção condições específicas 
6.1. Inspeção visual 

6.1.1. Tubulações aéreas sem isolamento térmico: 
a. Avaliar deformações e trincas (especialmente em regiões de restrição, suportes rígidos, 
ligações com equipamentos, conexões roscadas e em tubulações com histórico de vibração 
e tubulações em serviço com CST-Corrosão Sob Tensão).  
b. Avaliar desgaste por atrito em tubulações apoiadas diretamente nos suportes, isto é, 
sem placa de desgaste ou patins. 
c. Avaliar regiões com possibilidade de acúmulo de contaminantes tais como: regiões dos 
suportes, frestas, etc.  
d. Tubulações que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes condições são 
potencialmente mais susceptíveis à corrosão externa: 

• Tubulações situadas próximas a torre de resfriamento, vents e purgadores de vapor; 
• Tubulações situadas próximas de sistemas com possibilidade de vazamento ou 

derramamento de líquidos ou vapores ácidos; 
• Tubulações situadas em trincheiras. 

e. Pintura 
        Observar a existência de defeitos de película, como: empolamento, descascamento,  
           arranhões, fendilhamento e impregnação de impurezas. 
           A decisão quanto à necessidade de reparos de pintura deverá ser feita levando em  
           conta os seguintes fatores:  

• Início de corrosão externa; 
• Perda de espessura da tubulação por corrosão externa; 
• Pintura de Identificação da linha por necessidade operacional; 
• Aspectos estéticos em regiões de grande circulação de pessoas. 

 
6.1.2. Tubulações aéreas com isolamento térmico. 
a. Isolamento térmico 

      Verificar: 
• As condições físicas do isolamento térmico quanto a amassamentos, quebras das placas 

de silicato, ausência ou danos da folha de papelão de Alumínio corrugado, sujeira e 
condições das caixas de medição de espessura; 

• Se há encharcamento, por água, nas placas de silicato. Em caso positivo localize o local 
de entrada da água e solicite remoção de parte do isolamento para inspeção e troca do 
isolante. 
 

b. Pintura 
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Sistemas isolados que operem a temperaturas abaixo de 120ºC ou que trabalhem em regime 
intermitente têm aplicação de tinta de fundo. Remover o isolante e inspecionar a pintura 
conforme descrito para tubulações aéreas sem isolamento térmico. Após o reparo de a pintura 
refazer o isolamento térmico. 
 

c. Corrosão sob o isolamento 
Certas tubulações são potencialmente mais susceptíveis à corrosão sob o isolamento térmico 
que outras, estando essa possibilidade associada aos seguintes fatores: 

• Tubulações de aço Carbono que operam entre -4ºC e 120ºC e particularmente as que 
operam em condições que permitam constantemente a condensação e reevaporação da 
umidade de ambientes agressivos. 

• Trechos de tubulações próximos a tomadas de instrumentos e conexões não isoladas, 
que agem como aletas dissipadores da temperatura de operação. 

• Tubulações de aço inoxidável austenítico que operem em temperaturas entre 65ºC e 
200ºC e isoladas com material isolante sem controle de cloretos (susceptíveis à corrosão 
sob tensão). Neste caso, as regiões das soldas e acessórios com elevada tensão residual 
de fabricação (tais como: válvulas, “TES”, redução, curvas, etc.) devem ser 
inspecionadas com Líquido Penetrante. 

• Tubulações com operação intermitente. 
  
Os locais de tubulações mais susceptíveis à corrosão sob o isolamento são listados a seguir: 

• Todas as aberturas do isolamento (para vents, drenos, instrumentos, suportes de mola, 
válvulas, conexões, “steam-tracing”, etc); 

• Regiões de término do isolamento, como flanges e outros componentes de tubulação; 
• Isolamento térmico com danos; 
• Regiões de fim de isolamento em tubos verticais; 
• Componentes de tubulações de materiais dissimilares em contato; 
• Janelas para medição de espessura, onde o isolamento é removível. Neste caso solicitar 

a instalação de caixa de medição permanente. 
 

6.1.3. Suportes de tubulação de pequeno diâmetro 
a. Suportes semirrígidos (pendurais e suportes-de-mola) 

• Verificar a existência de defeitos de película da pintura da tubulação, tais como: 
empolamento, empoamento, descascamento, arranhões, fendilhamento e 
impregnação de impurezas; 

• Verificar a corrosão de tirantes, braçadeiras, estojos, porcas e soldas de fixação do 
suporte; 

• Verificar condições físicas locais das linhas sob braçadeiras. 
 

b. Suportes rígidos (berços, patins, guias e pedestais) 
• Observar a existência de defeitos de película de pintura da tubulação, tais como: 

empolamento, empoamento, descascamento, arranhões, fendilhamento e 
impregnação de impurezas; 

• Verificar a existência de trincas nas soldas de fixação dos suportes aos tubos, que 
podem indicar restrição à dilatação da linha. Caso haja indicações, avaliar a 
possibilidade de substituição do suporte por guias, se o motivo das trincas não puder 
ser caracterizado como decorrente de vibração do sistema ou por anormalidades 
operacionais (“golpe de aríete”, por exemplo). 

 
6.1.4. Conexões 
a. As conexões devem ser inspecionadas visualmente e com Líquido Penetrante.  

As roscas inspecionadas devem estar em conformidade com a Norma ASME B.2.1 - NPT 
       American Taper Pipe Thread; 
b. Verificar a ocorrência de vazamentos, desalinhamentos, trincas, apertos inadequados e 

corrosão localizada (frestas, por exemplo); 
c. Os locais mais susceptíveis para a ocorrência de trincas por fadiga em conexões são: 
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• Tubulações ligadas aos equipamentos dinâmicos; 
• Tubulações com fluxo bifásico; 
• Tubulações ligadas a Válvulas de Controle; 
• Sistemas que, por instabilidade operacional, sofrem grandes solicitações, como: 

vibração, cavitação em bombas, martelamento hidráulico, abertura de válvulas de 
segurança ou obstrução de filtros de bombas. 

 
Nota:  O Órgão de Inspeção deve acionar as áreas competentes para sanar as causas que 
provocam a vibração. 
 

6.1.5. Válvulas e demais acessórios de tubulação  
  Verificar a ocorrência de vazamentos, desalinhamentos, trincas, empenamentos de hastes e 

rompimento de volantes. 
 

6.1.6. Tubulações enterradas sem proteção catódica 
  A inspeção para estes sistemas deve ser feita conforme descrito na Tabela V, a seguir. 
 
      Tabela V  
      Inspeção de Tubulação de Pequeno Diâmetro ent errada sem proteção catódica 
 

Classe de 
Inspeção/Tipo 

de Exame 

Inspeção 

I e II Inspeção da interface ar-solo, avaliando a corrosão e danos ao 
revestimento anticorrosivo (pintura, fita adesiva, concreto, etc).  
Caso se constate corrosão significativa, efetuar escavações para 
inspeção e avaliação do estado dos trechos enterrados.  
A frequência de inspeção recomendada em função da resistividade do 
solo é a seguinte: 
- menor que 2.000 Ω cm → 5 anos 
- entre 2.000 e 10.000 Ω cm → 10 anos 
- maior que 10.000 Ω cm → 15 anos 
A medida da resistividade do solo pode ser feita através da Técnica 
Wenner (4 pinos) de acordo com o ASTM G-57 Standard Test Method for 
Field Measurement of Soil Resistivity Using the Wenner Four-Electrode 
Method. 
Escavar regiões rastreáveis em comprimentos de aproximadamente 2 
metros a cada 30 metros de tubulação.  
A escolha de regiões para escavação deverá ser feita considerando: 
regiões baixas com possibilidade de acúmulo de águas pluviais; regiões 
onde o solo apresente resistividade menor.  
Executar teste de estanqueidade do sistema, se possível na mesma 
frequência definida para inspeção através da escavação. O sistema 
deverá ser pressurizado preferencialmente com água à pressão de 
operação da tubulação e mantido por pelo menos 12 horas para 
observação. A verificação será feita por queda de pressão e/ou com 
detectores ultrassônicos de vazamentos. 

III e IV Inspeção quando falhar seguida do teste de estanqueidade dos reparos. 
 

6.2. Inspeção com Líquido Penetrante 
• A inspeção com Líquido Penetrante deve ser realizada nos componentes conforme as 

Tabelas VI, VII e VIII. 
• A inspeção deve ser executada conforme Norma Petrobras N-1596 ou procedimento 

similar do específico do Órgão de Inspeção. 
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• A inspeção de linhas de aço inoxidável deve ser executada externamente, em tubulações 
com histórico de falhas por CST-Corrosão sob Tensão por halogênios (cloreto, flúor, 
etc.).  

 
6.3. Medição de Espessura  

• A Medição de Espessura deve ser realizada nos componentes conforme as Tabelas VI, 
VII e VIII. 

• A inspeção deve ser executada conforme Normas Petrobras N-1594 ou N-2371 
(conforme o caso) ou procedimento similar do específico do Órgão de Inspeção. 

• Ficará a critério do Órgão de Inspeção o aumento da amostragem da medição, em 
função do histórico da linha ou sistema. 

 
6.4. Teste por pontos ou análise nuclear de ligas m etálicas-PMI Positive Metal 
        Identification 

• A Identificação de Material deve ser realizada nos componentes conforme as Tabelas VI, 
VII e VIII. 

• A inspeção deve ser realizada para linhas, válvulas e acessórios, em aço liga, conforme 
Norma Petrobras N-1591, ou procedimento similar do específico do Órgão de Inspeção, 
ou através de Analisador de Ligas Metálicas. 

• A inspeção deve ser realizada após montagem da linha ou sempre que ocorrer reparos 
de manutenção. 

 
6.5. Radiografia 

• A Radiografia deve ser realizada nos componentes conforme as Tabelas VI, VII e VIII. 
• A inspeção deve ser executada conforme Norma Petrobras N-1595 ou procedimento 

similar do específico do Órgão de Inspeção. 
• O exame radiográfico deve ser executado, utilizando procedimento acordado entre o 

Órgão de Inspeção e a empresa executora. 
• A substituição do exame radiográfico pela medição de espessura (ou vice-versa) poderá 

ser realizada a critério do Órgão de Inspeção.          
• A critério do Órgão de Inspeção, o exame radiográfico poderá ser realizado em operação 

utilizando técnicas especiais tais como: “On Stream” ou “Real Time”, considerando as 
limitações inerentes de cada exame. 

 
6.6. Martelamento 

• O teste por martelamento deve ser executado através de martelo de bola metálico de 
peso 300gf. 

• A extensão do teste deve ser definida pelo Órgão de Inspeção.  
• A substituição do teste por outro exame equivalente poderá ser executada após 

avaliação do Órgão de Inspeção. 
 

       Nota:  A inspeção visual seguida da inspeção por martelamento podem ser executadas em 
substituição às inspeções radiográficas em conexões que podem ser liberadas em operação. 
 
7. Tipo e extensão de exames 
O tipo e a extensão de exames nos componentes devem atender aos critérios definidos nas 
Tabelas VI, VII e VIII. 
Obs.: ME: Medição de Espessura 
             LP: Exame com Liquido Penetrante 
             Exame visual é em 100% do tubo ou conexão ou solda 
             Exame de Líquido Penetrante é em 100% do tubo ou conexão ou solda 
             Exame por Radiografia na extensão conforme indicada do tubo ou conexão ou solda 
 
Tabela VI 
Tipo e Extensão de Exames para Sistemas de Tubulaçõ es Interligadas a Equipamentos 
Rotativos até o 1º Bloqueio, incluindo instrumentaç ão associada. 
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Classe  Locais 

de Material Tubos e Conexões Soldas Roscas 
Inspeção     (Nota 3) 

 Aço 
Carbono 

Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 2) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

 
I 

Aço liga Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 2) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual 
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

 Aço 
inoxidável 
Austenítico 

Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 2) 
LP (Nota 5) 

Visual 
LP (Nota 5) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

 
 
 

II 

Aço 
Carbono 

Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 2) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual 
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

Aço liga Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 2)    
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual 
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

Aço 
inoxidável 
austenítico 

Visual  
LP (Nota 5) 

Visual 
LP (Nota 5) 

Visual 
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

 Aço 
Carbono 

Visual  
Martelamento (Nota 7) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual 
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

 
III 

Aço liga Visual  
Martelamento (Nota 7) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual 
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

 Aço 
inoxidável 
austenítico 

Visual  
LP (Nota 5) 

Visual  
LP (Nota 5)  

Visual 
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

IV Qualquer  Inspeção quando falhar 
ou por oportunidade 

Inspeção 
quando falhar 
ou por 
oportunidade 

Inspeção quando 
falhar ou por 
oportunidade 

    
 
Tabela VII 
Tipo e Extensão de Exames para Sistemas de Tubulaçõ es Interligadas a Equipamentos 
Estáticos até 1º Bloqueio, incluindo instrumentação  associada. 
 

Classe  Locais  
de Material Tubos e conexões Soldas Roscas 

Inspeção     (Nota 3) 
 Aço Visual Visual Visual  
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Carbono Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 1) 
LP (Nota 4) 

LP (Nota 4) Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

 
I 

Aço liga Visual 
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 1) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

 Aço 
inoxidável 
austenítico 

Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 1) 
LP (Nota 5) 

Visual 
LP (Nota 5) 

Visual 
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 

 Aço 
Carbono 

Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 1) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

 
II 

Aço liga Visual  
Martelamento (7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 1) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

 Aço 
inoxidável 
austenítico 

Visual  
LP (Nota 5)  

Visual 
LP (Nota 5) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

 Aço 
Carbono 

Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 1) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

 
III 

Aço liga Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 1) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

 Aço 
inoxidável 
austenítico 

Visual  
LP (Nota 5) 

Visual  
LP (Nota 5)  

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

IV Qualquer Inspeção quando falhar 
ou por oportunidade 

Inspeção 
quando falhar 
ou por 
oportunidade 

Inspeção quando 
falhar ou por 
oportunidade 

 
Tabela VIII 
Tipo e Extensão de Exames de Sistemas de Tubulação Não Incluídas nas Tabelas 
Anteriores inclusive Drenos/Vents/Tomadas de Linhas  de Grande Diâmetro 
 

Classe  Locais  
de Material Tubos e Conexões Soldas Roscas 

Inspeção     (Nota 3) 
 Aço 

Carbono 
Visual  
Martelamento (Nota 7) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
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ME ou Radiografia 100% 
(Nota 8) 
LP (Nota 4) 

(Nota 2) (Nota 6) 
 

 
I 

Aço liga Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 8) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

 Aço 
inoxidável 
austenítico 

Visual 
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 8) 
LP (Nota 5) 

Visual 
LP (Nota 5) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

 Aço 
Carbono 

Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 8) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 
 

 
II 

Aço liga Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 8)  
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 
 

 Aço 
inoxidável  
austenítico 

Visual  
LP (Nota 5) 

Visual 
LP (Nota 5) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

 Aço 
Carbono 

Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 8) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

 
III 

Aço liga Visual  
Martelamento (Nota 7) 
ME ou Radiografia 100% 
(Nota 8) 
LP (Nota 4) 

Visual 
LP (Nota 4) 

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

 Aço 
inoxidável  
austenítico 

Visual  
LP (Nota 5) 

Visual  
LP (Nota 5)  

Visual  
Dimensional. 
(Nota 2) (Nota 6) 
 

IV Qualquer Inspeção quando falhar 
ou por oportunidade 

Inspeção 
quando falhar 
ou por 
oportunidade 

Inspeção quando 
falhar ou por 
oportunidade 

 
Observações das Tabelas VI, VII e VIII 
(1) Para niples junto à tomada em equipamento estático.  
(2) Para niples junto à tomada em equipamento rotativo. 
(3) Tomadas de ligações roscadas não são recomendadas, principalmente para situações 

onde ocorrem elevados níveis de vibração (sujeitos a danos por fadiga) e/ou corrosão 
interna.  
O Órgão de Inspeção deve avaliar as situações de elevado potencial de risco, visando 
definir ações que aumentem a confiabilidade dos respectivos sistemas de tubulação, tais 
como:  

a. Fechamento da tomada roscada; 
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b. Aumento de espessura ou “schedule” do tubo roscado; 
c. Usinagem das roscas para transformar em luva de solda de encaixe.  

Se a tomada for dispensável fechar a tomada com bujão plug roscado, seguindo o seguinte 
procedimento: 

a. Rosquear o plug totalmente na luva; 
b. Selar com solda com pré-aquecimento, usando no mínimo 2 ou 3 passes, com intuito 

de revenir o primeiro passe de solda (passe raiz);  
c. Cobrir todos os filetes externos expostos da rosca; 
d. Prover acabamento liso à superfície da solda. 

(4) Na inspeção inicial da montagem ou quando houver troca do componente. 
(5) Nas paradas de manutenção quando houver histórico de CST-Corrosão Sob Tensão.  
(6) Conforme ANSI B.2.1. 
(7) Percentual a critério da Inspeção. 
(8)  Para niples junto à tomada em linhas de grande diâmetro, incluindo instrumentos, drenos 

e vents. 
(9) Para tubulações isoladas a frio, priorizar o exame radiográfico de inspeção durante a 

campanha. 
(10) Trincas são inaceitáveis. 

 
8. Critérios de Aceitação 

       8.1. Espessura  
•  Os valores mínimos de espessura para tubos adotados são os Tabela IX. 
• Para as tubulações rosqueadas, deve ser somado 1,3 mm (0,05”) aos valores mínimos 

de espessura, a menos que as uniões rosqueadas recebam solda de selagem cobrindo 
todos os fios de rosca expostos. Utilizar neste caso a espessura mínima da Tabela IX. 

• Para as conexões com extremidade para solda de topo, devem ser utilizados os 
mesmos valores mínimos de espessura utilizados para tubos. 

• Conservativamente, se pode adotar como espessura mínima para válvulas e conexões 
fundidas ou forjadas 1,5 vezes os valores tabelados. 

• Para serviços com vácuo utilize os valores mínimos de espessura da Tabela IX. 
 
Tabela IX - Valores de Espessura Mínima 
 

NPS Diâmetro 
externo 

 Espessura  

          (in) SCH 40 (mm) SCH 80 (mm) MIN. (mm) 
1/2  0,840 2,80 3,70 2,0 
3/4 1,050 2,90 3,90 2,0 
1 1,315 3,40 4,50 2,8 
1.1/2 1,900 3,70 5,10 2,8 

 
     8.2. Trincas 

    As trincas de qualquer dimensão são inaceitáveis. 
 

ANEXO 
 

Anexo 1 
NR-13 CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÃO 
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR1 3.pdf  
 
13.2.1 Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: 
e) tubulações ou sistemas de tubulação interligados a caldeiras ou vasos de pressão, 
categorizados conforme itens 13.4.1.2 e 13.5.1.2, que contenham fluidos de classe A ou B 
conforme item 13.5.1.2, alínea “a” desta NR. 
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13.5.1.2 Para efeito desta NR, os vasos de pressão são classificados em categorias 
segundo a classe de fluido e o potencial de risco: 
a) Os fluidos contidos nos vasos de pressão são classificados conforme descrito a seguir:  
Classe A: 
- fluidos inflamáveis; 
- fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a 200 ºC (duzentos graus Celsius); 
- fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 ppm (vinte partes por milhão); 
- hidrogênio; 
- acetileno. 
 
Classe B: 
- fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200 ºC (duzentos graus Celsius); 
- fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 ppm (vinte partes por milhão). 
 
13.6.1 Tubulações  
13.6.1.1 Disposições Gerais 
As empresas que possuem tubulações e sistemas de tubulações enquadradas nesta NR 
devem possuir um programa e um plano de inspeção que considere, no mínimo, as 
variáveis, condições e premissas descritas abaixo: 
a) os fluidos transportados; 
b) a pressão de trabalho; 
c) a temperatura de trabalho; 
d) os mecanismos de danos previsíveis; 
e) as consequências para os trabalhadores, instalações e meio ambiente trazidas por 
possíveis falhas das tubulações. 
 
13.6.1.2 As tubulações ou sistemas de tubulação devem possuir dispositivos de segurança 
conforme os critérios do código de projeto utilizado, ou em atendimento às recomendações 
de estudo de análises de cenários de falhas. 
 
13.6.1.3 As tubulações ou sistemas de tubulação devem possuir indicador de pressão de 
operação conforme definido no projeto de processo e instrumentação. 
 
13.6.1.4 Todo estabelecimento que possua tubulações, sistemas de tubulação ou linhas 
deve ter a seguinte documentação devidamente atualizada: 
a) especificações aplicáveis às tubulações ou sistemas, necessárias ao planejamento e 
execução da sua inspeção; 
b) fluxograma de engenharia com a identificação da linha e seus acessórios; 
c) projeto de alteração ou reparo em conformidade com os itens 13.3.3.3 e 13.3.3.4; 
d) relatórios de inspeção em conformidade com o item 13.6.3.9. 
 
13.6.1.5 Os documentos referidos no item 13.6.1.4, quando inexistentes ou extraviados, 
devem ser reconstituídos pelo empregador, sob a responsabilidade técnica de um PH. 
 
13.6.1.6 A documentação referida no item 13.6.1.4 deve estar sempre à disposição para 
fiscalização pela autoridade competente do Órgão Regional do Ministério do Trabalho, e 
para consulta pelos operadores, pessoal de manutenção, de inspeção e das representações 
dos trabalhadores e do empregador na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA, 
devendo, ainda, o empregador assegurar o acesso a essa documentação à representação 
sindical da categoria profissional predominante no estabelecimento, quando formalmente 
solicitado. 
 
13.6.2 Segurança na operação de tubulações 
13.6.2.1 Os dispositivos de indicação de pressão da tubulação devem ser mantidos em boas 
condições operacionais. 
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13.6.2.2 As tubulações de vapor de água e seus acessórios devem ser mantidos em boas 
condições operacionais, de acordo com um plano de manutenção elaborado pelo 
estabelecimento. 
 
13.6.2.3 As tubulações e sistemas de tubulação devem ser identificáveis segundo 
padronização formalmente instituída pelo estabelecimento, e sinalizadas conforme a Norma 
Regulamentadora n.º 26. 
 
13.6.3 Inspeção de segurança de tubulações 
13.6.3.1 Deve ser realizada inspeção de segurança inicial nas tubulações. 
 
13.6.3.2 As tubulações devem ser submetidas à inspeção de segurança periódica. 
 
13.6.3.3 Os intervalos de inspeção das tubulações devem atender aos prazos máximos da 
inspeção interna do vaso ou caldeira mais crítica a elas interligadas, podendo ser ampliados 
pelo programa de inspeção elaborado por PH, fundamentado tecnicamente com base em 
mecanismo de danos e na criticidade do sistema, contendo os intervalos entre estas 
inspeções e os exames que as compõem, desde que essa ampliação não ultrapasse o 
intervalo máximo de 100% (cem por cento) sobre o prazo da inspeção interna, limitada a 10 
(dez) anos. 
 

 
 
13.6.3.4 Os intervalos de inspeção periódica da tubulação não podem exceder os prazos 
estabelecidos em seu programa de inspeção, consideradas as tolerâncias permitidas para 
as empresas com SPIE. 
 
13.6.3.5 A critério do PH, o programa de inspeção pode ser elaborado por tubulação, linha 
ou por sistema. No caso de programação por sistema, o intervalo a ser adotado deve ser 
correspondente ao da sua linha mais crítica. 
 
13.6.3.6 As inspeções periódicas das tubulações devem ser constituídas de exames e 
análises definidas por PH, que permitam uma avaliação da sua integridade estrutural de 
acordo com normas e códigos aplicáveis. 
13.6.3.6.1 No caso de risco à saúde e à integridade física dos trabalhadores envolvidos na 
execução da inspeção, a linha deve ser retirada de operação. 
 
13.6.3.7 Deve ser realizada inspeção extraordinária nas seguintes situações: 
a) sempre que a tubulação for danificada por acidente ou outra ocorrência que comprometa 
a segurança dos trabalhadores; 
b) quando a tubulação for submetida a reparo provisório ou alterações significativas, 
capazes de alterar sua capacidade de contenção de fluido; 
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c) antes da tubulação ser recolocada em funcionamento, quando permanecer inativa por 
mais de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
13.6.3.8 A inspeção de segurança de tubulações deve ser executada sob a responsabilidade 
técnica de PH. 
 
13.6.3.9 O relatório de inspeção de segurança, mencionado no item 13.6.1.4 alínea “d”, deve 
ser elaborado em páginas numeradas, contendo no mínimo: 
a) identificação da(s) linha(s) ou sistema de tubulação; 
b) fluidos de serviço da tubulação, e respectivas temperatura e pressão de operação; 
c) tipo de inspeção executada; 
d) data de início e de término da inspeção; 
e) descrição das inspeções, exames e testes executados; 
f) registro fotográfico da localização das anomalias significativas detectadas no exame 
externo da tubulação; 
g) resultado das inspeções e intervenções executadas; 
h) recomendações e providências necessárias; 
i) parecer conclusivo quanto à integridade da tubulação, do sistema de tubulação ou da linha 
até a próxima inspeção; 
j) data prevista para a próxima inspeção de segurança; 
k) nome legível, assinatura e número do registro no conselho profissional do PH e nome 
legível e assinatura de técnicos que participaram da inspeção. 
13.6.3.9.1 O prazo para emissão desse relatório é de até 30 (trinta) dias para linhas 
individuais e de até 90 (noventa) dias para sistemas de tubulação. 
 
13.6.3.10 As recomendações decorrentes da inspeção devem ser implementadas pelo 
empregador, com a determinação de prazos e responsáveis pela sua execução. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


