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Tipos e prazos de inspeção em serviço  
de equipamentos e tubulações  

 
1. Introdução  

Como em todos os processos industriais, a inspeção em serviço e a manutenção são etapas 
que permitem determinar e estender o ciclo de vida útil de equipamentos. 
O ciclo de vida de um equipamento começa desde o momento em que ele é adquirido e 
instalado até a desativação do serviço. 
No geral, este ciclo consiste nas fases: aquisição, projeto, fabricação, implantação, operação, 
inspeção, manutenção, reparos e desativação.  
Por isso, é importante que cada equipamento tenha seu arquivo próprio, chamado de 
“prontuário” pela Norma Regulamentadora NR 13, em que todas essas fases estão registradas 
e arquivadas. 
Nota: 

As Normas Regulamentadoras - NRs são disposições complementares ao capítulo V da CLT, 
consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores.  
A Norma Regulamentadora NR 13 estabelece requisitos mínimos para gestão da integridade 
estrutural de caldeiras a vapor, vasos de pressão, suas tubulações de interligação e tanques 
metálicos de armazenamento nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e 
manutenção, visando à segurança e à saúde dos trabalhadores. 
 

É plenamente normal e natural que, com o tempo em que permanecem operando, os 
equipamentos, tubulações e as máquinas sofram desgastes físicos de seus componentes.  
Para garantir a durabilidade é preciso conhecer a situação em que operam e quais são as 
tendências e causas de deterioração.. 
Essa degradação é acompanhada e monitorada pelo órgão de inspeção de cada unidade 
industrial, que em conjunto com o setor de manutenção, executam as providências necessárias 
para manter a continuidade operacional e a confiabilidade das instalações da planta ou fábrica, 
e utilizando os recursos de manutenção preventiva e corretiva, respondem pela integridade dos 
equipamentos e das máquinas e pela vida útil operacional deles na empresa. 
 
A definição dos trabalhos de recuperação, durante a manutenção, é feita a partir de inspeções 
de campo e do monitoramento da condição operacional, por ex. vibrações em máquinas, 
disparos de temperatura, picos de pressão, etc., realizados pelo pessoal de inspeção e 
operação.  
Nas intervenções de manutenção todos os componentes com desgaste são substituídos ou 
recuperados, sendo restabelecida, aproximadamente, a condição original de projeto e 
fabricação do equipamento.  
De forma geral, os serviços de inspeção e manutenção a serem realizados durante a 
campanha ou em paradas programadas de manutenção são definidos por Recomendações de 
Inspeção. 
 
O foco deste trabalho são os equipamentos de caldeiraria ou estáticos da planta industrial. 
 

2. Regulação obrigatória dos serviços de inspeções de instalações industriais no 
Brasil 

No Brasil, as inspeções são regulamentadas pelas NRs-Normas Regulamentadoras, 
obrigatórias para as empresas seguirem e atuarem dentro da legalidade.  
Cada uma tem sua  própria aplicação e determina parâmetros de regulamentação, com o 
objetivo de prevenir acidentes e doenças provocadas pelo trabalho. 
Ao todo, até hoje (agosto 2021), são 37 Normas Regulamentadoras que as empresas devem 
seguir para atuarem no Brasil. 
Consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e 
trabalhadores, com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de 
doenças e acidentes de trabalho. 
Os principais objetivos das NRs são: 

 Instruir os empregados e empregadores a respeito das devidas precauções que devem 
ser tomadas, a fim de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais; 

 Preservar e promover a integridade física do trabalhadores; 
 Estabelecer a regulamentação pertinente à segurança e saúde do trabalhador; 
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 Promover a política de segurança e saúde do trabalho dentro das empresas. 
 

Site de referência 
Normas Regulamentadoras - NRs 
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-
regulamentadoras-nrs 
 

3. Normas de referência 
 ASME B31.3 - Process Piping Code 
 ASME B31.1 – Power Piping Code 
 NORMA Regulamentadora NR-13 – Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e 

Tanques Metálicos de Armazenamento 
https://www.gov.br/trabalho/pt-br/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-
nrs/norma-regulamentadora-no-13-nr-13 
(Última modificação: Portaria SEPRT 915, de 30/07/2019, DOU 31/07/2019) 

 ABNT NBR 17505-2 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis Parte 
2 Armazenamento em tanques, em vasos e em recipientes portáteis com 
capacidade superior a 3.000 litros 

 ABNT NBR-5462 - Confiabilidade e Mantenabilidade  
 API Std 570 - Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and 

Alteration of Piping Systems 
 API Std 653 - Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction - Downstream 

Segment  
 API Std 560 - Fired Heaters for General Refinery Service  
 API 510 - Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, 

and Alteration  
 API RP 573 - Inspection of Fired Boilers and Heaters  
 Norma Petrobras N-2322 - Inspeção em serviço de fornos de processo 
 Norma Petrobras N-2555 - Inspeção em serviço de tubulações 
 Norma Petrobras N-2098 - Inspeção de dutos terrestres em operação 
 Norma Petrobras N-2318 – Inspeção em serviço de tanque de armazenamento 

atmosférico 
Obs.: Site de localização das Normas Técnicas públicas da Petrobras  
https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/regras-de-contratacao/ 

 Forum IBP Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás  
Inspeção de tanques de armazenamento 
https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2016/12/ 

 IBP Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás  
Guia de inspeção nº 06  Guia de inspeção de sistemas de tubulações 
https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2017/05/Guia-06_reduzido.pdf 

 IBP-Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás 
      Guia de inspeção nº 05 - Inspeção de caldeiras 

https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2020/09/guia-de-inspecao-de-    
caldeiras-2020.pdf 

 Regulamento Técnico de Dutos Terrestres para Movimentação de Petróleo, 
Derivados e Gás Natural 
http://www.anp.gov.br/images/Legislacao/Resolucoes/2011/res_anp_6_2011_anexoI
.pdf 

 
4. Inspeção em serviço de equipamentos dinâmicos ou máquinas 

A grande maioria dos equipamentos de uma planta de processo é de equipamentos de 
caldeiraria ou estáticos, porém os equipamentos dinâmicos ou máquinas respondem, 
especificamente, pela confiabilidade e continuidade operacional da planta. 
Por equipamentos dinâmicos compreendem-se as máquinas e principalmente:  

 Bombas centrífugas e alternativas; 
 Compressores centrífugos e alternativos; 
 Turbinas a vapor e a gás; 
 Motores de acionamento elétrico; 
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 Motores de acionamento por combustível; 
 Atuadores elétricos e/ou hidráulicos de válvulas de controle. 

 
A Norma ABNT NBR-5462-Confiabilidade e Mantenabilidade elenca três tipos de manutenção 
de equipamentos: manutenção corretiva, manutenção preditiva e manutenção preventiva. 
 
Particularmente, para as grandes máquinas e/ou as mais críticas da planta, se deve evitar o 
desgaste que leve à manutenção corretiva, devido aos prejuízos e aos gastos decorrentes, por 
isso há o enfoque crescente ao emprego das práticas e métodos de predição e de prevenção 
de defeitos. .  
 
Com o acompanhamento de alguns parâmetros vitais, durante a operação, é possível prevenir 
o desgaste, em andamento, e até mesmo estimar quando a máquina deve parar para 
manutenção. preventiva. 
 
Dentre estes parâmetros, a serem monitorados, se destacam: 

 Vibração; 
 Ruído anormal; 
 Temperatura; 
 Rotação; 
 Fluxo de combustível (em caso de motores de combustão interna); 
 Consumo de eletricidade (em caso de equipamentos elétricos); 
 Consumo de óleo lubrificante; 
 Acoplamento do eixo da máquina com o eixo do acionador; 
 Alinhamento de eixos; 
 Parafusos e chumbadores de fixação à base. 

 
4.1. Manutenção preditiva 

A manutenção preditiva é o acompanhamento e monitoramento de máquinas, com o intuito de 
verificar as condições de funcionamento, coletando dados que, ao serem analisados, informam 
o grau de desgaste anormal dos equipamentos e o do próprio processo natural de degradação. 
Os sistemas de acompanhamento e monitoramento on-line, através das medições dos 
parâmetros vitais, são as fontes de informações necessárias para a análise da performance da 
máquina e aplicação da manutenção preditiva, de modo a inferir a condição da integridade dos 
componentes.  
 

4.2. Inspeção preventiva 
A manutenção preventiva é a manutenção efetuada em intervalos predeterminados, destinada 
a reduzir a probabilidade de falha ou de degradação do funcionamento da máquina. 
A manutenção preventiva ocorre quando é feita de forma a prevenir um futuro problema ou 
falha.  
Os prazos de manutenção preventiva são estabelecidos pelo histórico da máquina, porém não 
superiores aos definidos no manual do fabricante, para execução das intervenções 
recomendadas e a substituição de peças em fim-de-vida pelos seus sobressalentes spare 
parts. 
Os principais objetivos da manutenção preventiva são: 

 Reduzir a probabilidade de falhas nos equipamentos; 
 Retardar a degradação das máquinas; 
 Evitar perdas de performance prematuras; 
 Reduzir custos; 
 Evitar a quebra das máquinas; 
 Aumentar a confiabilidade; 
 Garantir a disponibilidade dos equipamentos; 
 Maximizar o seu tempo de vida útil. 

 
5. Inspeção em serviço de equipamentos de caldeiraria ou estáticos  

Por equipamentos estáticos ou de caldeiraria, comuns em refinarias e petroquímicas, se 
compreendem principalmente: caldeiras; fornos de processo; chaminés; tochas de segurança 
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tipo flare de queima de gases residuais, incineradores, tanques e esferas de armazenamento; 
vasos de pressão; reatores de processo; torres ou colunas de processamento; permutadores 
ou trocadores de calor tubulares ou de placas; filtros de processo; internos desses 
equipamentos; sistemas de tubulações; dutos; oleodutos e gasodutos 
Especificamente, para vasos de pressão, caldeiras, tubulações e tanques metálicos de 
armazenamento se devem acatar as determinações da Norma Regulamentadora NR 13, 
quanto aos prazos de realização das inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária. 
Após a entrada em operação, na execução das inspeções periódicas, conforme a Norma 
Regulamentadora NR 13, é realizado o acompanhamento de vida residual ou remanescente de 
equipamentos e tubulações, através de exames internos com ENDs-Ensaios Não Destrutivos e 
medição da espessura existente. 
Ao se atingir um valor mínimo estabelecido para a espessura, pelo próprio projeto, é 
providenciado o reparo ou substituição de acordo com Recomendação de Inspeção, para o 
restabelecimento da condição de projeto. 
Nota: 

Vida residual ou remanescente é estimativa do tempo restante de vida de um equipamento ou 
acessório, executada durante avaliações de sua integridade, em períodos pré-determinados.  
Nos projetos de ampliação revamp de Unidades de Processo, pode acontecer de se decidir pelo 
reaproveitamento de equipamentos existentes, que devem ser reavaliados e adequados, 
convenientemente, para operarem pelo mesmo tempo de vida útil, originalmente estabelecido. 

 
5.1. Vasos de pressão 

O vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa, 
diferente da atmosférica.  
Os vasos de pressão, no Brasil, são normalmente projetados e construídos (fabricação 
inspeção, montagem e testes) conforme estabelecido no código americano ASME Boiler & 
Pressure Vessel Code -Section VIII - Pressure Vessels - Division 1 ou Division 2. 
O título Vasos de Pressão, é um nome genérico, que se aplica aos seguintes equipamentos: 
vasos de pressão propriamente ditos; reatores de processo; torres ou colunas de 
processamento; esferas de armazenamento de gás; permutadores ou trocadores de calor 
tubulares ou de placas; filtros de processo; e outros reservatórios pressurizados acima de 1,0  
barg (15 psig).   
 

 
As atividades de inspeção em vasos de pressão, após a entrada em operação, podem ser 
executadas conforme as normas  
a. API Std 510 - Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and 

Alteration; 
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b. Norma Regulamentadora NR 13 – Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques 
Metálicos de Armazenamento. 

Porém, no Brasil, por legislação, deve ser empregada a Norma Regulamentadora NR 13. 
Os vasos de pressão, enquadrados na NR 13,  são 

 Vasos de pressão em que o produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é a pressão 
máxima de operação em kPa, em módulo, e V o seu volume interno em m³;  

 Vasos de pressão que contenham fluido da Classe A independente das dimensões e do 
produto P.V;   

 Vasos de pressão móveis ou transportáveis com P.V superior a 8 (oito) ou com fluido da 
Classe A. 

Para os demais vasos de pressão, não cobertos pela NR 13, também devem ser realizadas as 
inspeções, antes da entrada em operação e após as paradas de manutenção programadas ou 
não, conforme plano de inspeção de cada equipamento, elaborado pelo órgão de inspeção da 
empresa. Para estas situações, normalmente, se utiliza a Norma API Std 510- Pressure Vessel 
Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration, como base para este 
plano de inspeção. 
Nota:  

Plano de inspeção é o documento que descreve as atividades necessárias,  exames e testes a serem 
realizados, para avaliar as condições físicas de um equipamento ou tubulação, considerando o 
histórico, os mecanismos de danos previsíveis e os riscos envolvidos para as pessoas, instalações e 
meio ambiente.  

 

As inspeções de vasos de pressão são regulamentadas pela Norma Regulamentadora NR-13 
“Caldeiras, Vasos de pressão, Tubulações e Tanques metálicos de armazenamento”, que 
determina a realização da inspeção, após a construção e antes da entrada em operação 
(inspeção inicial) e as inspeções após a entrada em operação (inspeções periódicas). 
Conforme NR 13, os fluidos contidos nos vasos de pressão são classificados em Classes, em 
função da periculosidade, e os vasos de pressão são classificados em grupos de potencial de 
risco, em função do produto P.V (P a pressão máxima de operação em MPa, em módulo, e V o 
volume em m³).. 
Com essas informações, classe do fluido e grupo de potencial de risco, é definida a Categoria 
do vaso de pressão, de acordo com a tabela a seguir. 
  

Classes de fluidos, Grupos de Potencial de Risco e Categorias de Vasos de Pressão 

 



        petroblog-Santini                                                                                               Página 6 de 39 
 

Notas::  
a) Considerar volume em m³ e pressão em MPa;  
b) Considerar 1 MPa correspondente a 10,197 kgf/cm². 
c) Quando se tratar de mistura deve ser considerado para fins de classificação o fluido que apresentar 
maior risco aos trabalhadores e instalações, considerando-se sua toxicidade, inflamabilidade e 
concentração.  

 
Assim, os vasos de pressão, a depender da categoria, devem ser submetidos às inspeções de 
segurança inicial, periódica e extraordinária, de acordo com os requisitos e a periodicidade 
prescritos pela NR 13. 
Essas inspeções devem ser executadas sob a responsabilidade técnica de PH-Profissional 
Habilitado.  
Nota: 

Conforme NR-13, considera-se PH-Profissional Habilitado aquele que tem competência legal para o 
exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, 
acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, 
vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a 
regulamentação profissional vigente no País. 

 
5.1.3. Inspeção de segurança inicial  

Deve ser feita em vasos de pressão novos, antes de sua entrada em funcionamento, no local 
definitivo de instalação, devendo compreender exames externo e interno. 
Nota: 

a- Os vasos de pressão devem obrigatoriamente ser submetidos a Teste Hidrostático - TH em sua 
fase de fabricação, com comprovação por meio de laudo assinado por PH, e ter o valor da pressão de 
teste afixado em sua placa de identificação. 
b Teste hidrostático (TH) é o tipo de teste de pressão com fluido incompressível, normalmente água, 
executado com o objetivo de avaliar a integridade estrutural dos equipamentos e o rearranjo de 
possíveis tensões residuais, de acordo com o código de projeto. 

 
Na falta de comprovação documental de que o Teste Hidrostático - TH tenha sido realizado na 
fase de fabricação, o TH deve ser feito durante a inspeção de segurança inicial 
 

5.1.4. Inspeção de segurança periódica 
Deve obedecer aos seguintes prazos máximos estabelecidos a seguir, se considerando ter ou 
não SPIE, e ser constituída por exames externo e interno. 
 

Empresas sem SPIE Empresas com SPIE 

  
SPIE-Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos da empresa é constituído na forma de setor, seção, 
departamento, divisão, ou equivalente, e deve ser certificado por Organismos de Certificação de Produto – 
OCP, acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia – Cgcre do INMETRO, 

Nota: 
As válvulas de segurança dos vasos de pressão devem ser desmontadas, inspecionadas e calibradas 
com prazo adequado à manutenção, porém, não superior ao previsto para a inspeção de segurança 
periódica interna dos vasos de pressão por elas protegidos.  

 
5.1.5. Inspeção de segurança extraordinária  

Deve ser feita nas seguintes ocasiões: 
a) sempre que o vaso de pressão for danificado por acidente, incêndio ou outra ocorrência que 
comprometa sua segurança;  
b) quando o vaso de pressão for submetido a reparo ou alterações importantes, capazes de 
alterar sua condição de segurança;  
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c) antes do vaso de pressão ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por 
mais de 12 (doze) meses;  
d) quando houver alteração do local de instalação do vaso de pressão, exceto para vasos 
móveis.  
 

5.2. Caldeiras a vapor 
As caldeiras a vapor enquadradas na NR 13, são equipamentos destinados a produzir e 
acumular vapor sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, 
projetados conforme códigos pertinentes, excetuando-se refervedores e similares.  
 
As caldeiras aquotubulares são as mais comuns nas indústrias de óleo&gás e termoelétricas, 
têm o corpo totalmente revestido internamente de refratários (tijolos, placas, mantas). 
 
A Norma Regulamentadora NR 13 Caldeiras, Vasos de pressão, Tubulações e Tanques 
metálicos de armazenamento, classifica as caldeiras conforme a tabela a seguir. 
 

Classificação das caldeiras conforme NR-13 
Caldeiras da categoria A 

a. Pressão de operação é igual ou 
superior a 1.960 kPa (19,98 kgf/cm²);  
b. Volume interno superior a 100 l (cem 
litros);  
 

Caldeiras da categoria B 
a. Pressão de operação é superior a 60 kPa (0,61 
kgf/cm²) e inferior a 1 960 kPa (19,98 kgf/cm2); 
b. Volume interno superior a 100 l (cem litros);  
c. Produto entre a pressão de operação em kPa e o 
volume interno em m³ é superior a 6 (seis). 
 

 
As caldeiras enquadradas na NR 13 devem ser submetidas a inspeções de segurança: 

 inicial,  
 periódica  
 extraordinária.  

 
As caldeiras não enquadráveis na NR 13 devem respeitar as regras para as inspeções como 
definidas na Norma API RP 573 - Inspection of Fired Boilers and Heaters.  
 

Inspeção de segurança de caldeiras conforme NR 13 
A ser executada sob a responsabilidade técnica de PH 

Inspeção inicial   
 

A inspeção de segurança inicial deve ser feita em caldeiras novas, 
antes da entrada em funcionamento, no local definitivo de 
instalação, devendo compreender exame interno, seguido de teste 
de estanqueidade, e exame externo. 

Inspeção periódica A inspeção de segurança periódica, constituída por exames interno 
e externo, realizada nas inspeções gerais, durante as parada de 
funcionamento para manutenção e reparos da caldeira, e deve ser 
executada nos seguintes prazos máximos: 

Categoria da 
caldeira 

Empresas sem SPIE Empresas 
com SPIE 

A 12 (doze) meses ou        
24 (vinte e quatro) meses 
desde que a cada 12 
(doze) meses sejam 
testadas as pressões de 
abertura das válvulas de 
segurança 

30 (trinta) 
meses 

B 12 (doze) meses 24 (vinte e 
quatro) meses 

Caldeiras de 
recuperação de 
álcalis de 
qualquer 
categoria 

15 (quinze) meses 24 (vinte e 
quatro) meses 
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Inspeção 
extraordinária 

A inspeção de segurança extraordinária deve ser feita nas 
seguintes oportunidades:  
a) sempre que a caldeira for danificada por acidente, incêndio ou 
outra ocorrência capaz de comprometer sua segurança;  
b) quando a caldeira for submetida à alteração ou reparo 
importante capaz de alterar suas condições de segurança;  
c) antes de a caldeira ser recolocada em funcionamento, quando 
permanecer inativa por mais de 6 (seis) meses;  
d) quando houver mudança de local de instalação da caldeira. 

PH- Profissional Habilitado é aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de 
engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da 
manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e 
tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente 
no País. 
 
SPIE-Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos da empresa é constituído na forma de setor, 
seção, departamento, divisão, ou equivalente, e deve ser certificado por Organismos de Certificação 
de Produto – OCP, acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Cgcre do INMETRO, 
 

 
As válvulas de segurança instaladas em caldeiras de categoria B devem ser testadas 
periodicamente conforme segue: 
a) pelo menos 1 (uma) vez por mês, mediante acionamento manual da alavanca durante a 
operação de caldeiras sem tratamento de água, exceto para aquelas que vaporizem fluido 
térmico;  
b) as caldeiras que operem com água tratada devem ter a alavanca acionada manualmente 
quando condições anormais forem detectadas. 
 
Inspeção geral: interna e externa 
A confiabilidade da caldeira depende de inspeções internas periódicas, que são realizadas nas 
paradas de manutenção. 
 
Para a inspeção geral deve ser estabelecido um plano de inspeção dos componentes externos 
e internos da caldeira, a ser cumprido e realizado a cada parada programada ou não da 
caldeira, com base no histórico das inspeções anteriores. 
 
O Plano de Inspeção para a inspeção geral deve contemplar a avaliação da integridade dos 
seguintes equipamentos auxiliares e tubulações, que constituem a caldeira aquotubular. . 
Caldeiraria 
 Corpo ou carcaça externa da caldeira é o invólucro que  engloba as serpentinas e 

os equipamentos internos da caldeira; 
 Câmara plena de queimadores é a fornalha onde o combustível do sistema 

encontra o ar, criando a chama. 
 Chaminé para a saída dos gases de combustão efluentes da caldeira; 
 Silenciadores são utilizados para arrefecer o ruído que ocorre na descarga de vapor 

d’água para a atmosfera; 
 Plataformas, passadiços e escadas 
 Janelas de inspeção 

Equipamentos estáticos e máquinas 
 Tubulão de água é um vaso de pressão reservatório da água de alimentação da 

caldeira; 
 Tubulão de vapor steam drum é um vaso de pressão em que ocorre a separação 

disengaging entre o vapor e a água ou condensado efluentes das serpentinas de 
radiação; 

 Queimadores ou maçaricos são os componentes da caldeira que fornecem o calor 
que aquece a água do sistema. Os combustíveis usados podem ser gás natural ou 
óleo combustível; 
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 Economizador é um feixe tubular destinado ao pré-aquecimento da água de 
alimentação da caldeira, utilizando como fonte de calor os gases da combustão 
exaustos da caldeira; 

 Condensador de vapor d’água é um vaso de pressão  utilizado para a economia de 
energia térmica, recuperando o condensado presente no vapor d’água, para a 
reinjeção na caldeira, economizando a água de alimentação, a ser transformada em 
vapor; 

 Pré-aquecedor de ar é um feixe tubular destinado a pré-aquecer o ar para a 
combustão, utilizando também como fonte de calor os gases da combustão 
exaustos da caldeira; 

 Deaeradores são vasos de pressão destinados a remover gases como oxigênio, 
dióxido de carbono, nitrogênio, etc., com a finalidade de controlar o processo 
corrosivo no sistema; 

 Sopradores de fuligem ou ramonadores são equipamentos para limpeza externa 
das serpentinas de convecção do pó ou fuligem depositados, provenientes da 
queima do combustível; 

 Bombas de carga são as bombas de alimentação da água tratada para a caldeira;  
 Bombas de circulação são as bombas que promovem a circulação da água quente 

ou do vapor gerados no sistema para os locais de utilização; 
 Ventiladores de tiragem natural e forçada. 

Tubulações 
 Serpentinas das zonas de radiação e convecção são feixes tubulares que 

conduzem a água de alimentação da caldeira, que percorrem as zonas de radiação 
e convecção, gerando o vapor d’água; 

 Superaquecedor é um feixe tubular destinado a transformar o vapor saturado em 
vapor superaquecido antes de entrar na turbina; recuperando o calor dos gases da 
combustão; 

 Lavadores de vapor são dispositivos destinados a eliminar gotículas de água 
arrastadas pelo vapor da caldeira. 

 Linhas de alimentação de água tratada para a caldeira; 
 Linhas de abastecimento são as tubulações para disponibilizar a água aquecida ou 

vapor aos pontos de distribuição e utilização; 
 Juntas de expansão; 
 Suportes de mola. 

Instrumentação de controle e segurança 
 Válvulas de segurança para alívio de pressão e proteção da caldeira,, propriamente 

dita e dos vasos de pressão que constituem a caldeira; 
 Válvulas de controle; 
 Detetores de chama; 
 Analisadores de O2; 
 Vidros de segurança para as janelas de inspeção; 
 Sistemas de instrumentação e controle; 
 Sistemas de proteção contra explosão por falha do(s) queimador(es); 
 Sistema de acendimento do(s) queimador(es) e evitar retrocesso da chama. 

Revestimentos de refratário e de isolamento térmico 
 Refratário é o revestimento de materiais refratários que são usados para o 

isolamento interno da caldeira, preenchimento de quaisquer lacunas e/ou aberturas, 
para impedir a perda de calor da caldeira. 

Pintura externa e interna 
 Revestimento anticorrosivo; 
 Pintura de acabamento. 

Sistemas elétricos 
 Motores elétricos de acionamento de máquinas e válvulas de controle; 
 Iluminação; 
 Aterramento elétrico. 
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5.3. Tanques de armazenamento 
Os tanques enquadrados na NR13 são metálicos, de superfície, não enterrados, para 
armazenamento e estocagem de líquidos, produtos intermediários e finais ou de matérias 
primas, com fundo apoiado sobre o solo, com diâmetro externo maior do que 3 metros, 
capacidade nominal maior do que 20.000 l, e que contenham fluidos de classe A ou B, 
geralmente em pressão atmosférica. 
 

Fluidos 
Classe A 

Fluidos inflamáveis e fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual 
a 200ºC;  
Fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 ppm (vinte partes 
por milhão);  
Hidrogênio;  
Acetileno. 

Fluidos 
Classe B 

Fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200ºC; 
Fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 ppm (vinte partes por milhão). 

 
Os demais tanques de armazenamento não enquadráveis na NR 13 devem respeitar as regras 
para as inspeções como definidas na Norma API Std 653 - Tank Inspection, Repair, Alteration, 
and Reconstruction - Downstream Segment. 
 
As empresas, que possuem tanques metálicos de armazenamento e estocagem enquadrados 
na NR 13, devem possuir um programa e um plano de inspeção que considere, no mínimo, as 
variáveis, condições e premissas descritas abaixo:  
a) fluidos armazenados;  
b) condições operacionais; 
c) mecanismos de danos previsíveis;  
d) consequências para os trabalhadores, instalações e meio ambiente decorrentes de possíveis 
falhas nos tanques. 
 
As atividades contidas no plano de inspeção devem ser de:  

 Inspeção externa  
É a inspeção de todos os componentes que podem ser verificados com o tanque em operação, 
incluindo base, diques e bacia de contenção.  

 Inspeção Interna  
A inspeção interna deve ser efetuada nas paradas de manutenção ou por ocasião da retirada 
do tanque de operação para fins de limpeza, mesmo que o intervalo previsto de inspeção não 
tenha sido alcançado.  

 Inspeção geral  
É executada nas paradas de manutenção, com o tanque fora de operação, consistindo em 
inspeção interna e externa de todos os componentes. 
Nessa ocasião, devem ser inspecionadas as válvulas de pressão e vácuo, quanto ao 
entupimento e estanqueidade, se as partes móveis estão livres, sem desgastes e sem 
corrosão. Os corta-chamas ou retentores de chama também devem ser inspecionados quanto 
à corrosão e aos entupimentos da colméia. 
Nota: 

Em tanques que armazenam produtos contendo compostos de enxofre, os depósitos internos no 
costado são o produto de corrosão da reação de ferro e enxofre, FeS-Sulfeto de Ferro, que é 
pirofórico quando pulverizado, podendo entrar em combustão espontaneamente ao contato com o ar. 
Daí a importância de realizar a limpeza interna imediatamente, com água e vapor d´água, ou mesmo 
limpeza química, para neutralização do sulfeto de ferro existente, a depender do teor dos compostos 
de enxofre no produto, conforme procedimento do Proprietário/Operador, antes de qualquer serviço, 
no interior do tanque. 

 
A NR 13 requer que sejam executadas as inspeções de segurança de tanques, que constam 
de 

 inspeção de segurança inicial; 
 inspeção de segurança periódica; 
 inspeção de segurança extraordinária. 

As inspeções de segurança devem ser executadas sob a responsabilidade técnica de PH. 
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Nota: 
PH- Profissional Habilitado é aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de 
engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da 
manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e 
tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente 
no País. 

 
5.3.3. Inspeção de segurança inicial 

A inspeção de segurança inicial compreende o acompanhamento de todas as fases de 
fabricação e montagem do tanque, incluindo o teste hidrostático e, para os tanque de teto 
flutuante externo ou interno, também o teste de flutuabilidade do teto. 
Se o tanque demorar mais de 6 meses, a entrar em operação, devem sem feitas inspeções 
externa e interna, a critério do PH. 
 

5.3.4. Inspeção de segurança periódica 
As inspeções de segurança periódicas dos tanques 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 
Conforme estabelecido na NR 13, os intervalos de inspeção de segurança periódica dos 
tanques devem atender aos prazos estabelecidos em programa de inspeção formalmente 
instituído pelo empregador, não podendo esses prazos exceder aos estabelecidos na norma 
ABNT NBR 17505-2.  
Notas: 
Textos extraídos das Normas citadas. 

a- Norma Brasileira ABNT 17505-2 Armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis -  Parte 2 Armazenamento em tanques, em vasos e em recipientes 
portáteis com capacidade superior a 3.000 litros 

Cada tanque de superfície deve ser inspecionado de acordo com a Norma API Std 653. 
Tanques com teto flutuante externo devem ser inspecionados em intervalos que não excedam cinco 
anos. 
b- Norma API Std 653 - Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction  
O intervalo entre as inspeções de um tanque (interna e externa) deve ser determinado por seu 
histórico de serviço, a menos que razões especiais indiquem que uma inspeção mais cedo deve ser 
feita.  
Regulamentos de jurisdição local devem controlar a frequência e intervalo das inspeções.  

 Inspeção de rotina 
A condição externa do tanque deve ser monitorada por inspeção visual a partir do solo, 
normalmente realizada pelo próprio pessoal de operação. 
O intervalo de tais inspeções, chamadas de rotina, deve ser consistente com as condições no local 
específico, mas não deve exceder um mês. 
Esta inspeção de rotina em serviço deve incluir uma inspeção visual, a partir do solo, das 
superfícies externas do tanque.  
Evidências de vazamentos, particularmente pelo fundo; distorções do costado; sinais de recalque do 
solo; corrosão do costado, seus bocais e seus acessórios; condição da base e das fundações 
aparentes, estado da pintura e do isolamento térmico devem ser documentados e reportados para 
ação de acompanhamento por um inspetor autorizado. 

 Inspeção externa 
Todos os tanques devem ser submetidos a uma inspeção visual externa por um inspetor autorizado. 
Esta inspeção deve ser chamada de inspeção externa e deve ser realizada pelo menos a cada 5 
anos. Os tanques podem estar em operação durante esta inspeção. 

 Inspeção interna  
A inspeção interna é executada quando o tanque está fora de operação, vazio, limpo, com as bocas 
de visita e a porta de limpeza abertas, isento de vapores ou gases inflamáveis e/ou tóxicos. . 
Os intervalos entre as inspeções internas devem ser determinados pelas taxas de corrosão medidas 
durante inspeções ou antecipadas, com base na experiência com tanques em serviço semelhante. 
Normalmente, as taxas de corrosão do fundo regem o intervalo de inspeção, através dos valores 
medidos das espessuras remanescentes das chapas do fundo, em cada inspeção, que devem ser 
maiores que a espessura mínima requerida, pelo projeto, para as chapas do fundo do tanque.  
Assim, o intervalo para a próxima inspeção deve ser definido de modo que as espessuras 
remanescentes das chapas do fundo previstas para a próxima inspeção, não sejam inferiores aos 
valores mínimos de projeto.   
Em nenhum caso, no entanto, deve o intervalo de inspeção interna exceder 20 anos. 
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Quando as taxas de corrosão não são conhecidas e não há experiência de serviço semelhante 
disponível para se estimar as espessuras das chapas do fundo, na próxima inspeção, o intervalo de 
inspeção interna não deve exceder 10 anos. 
c- Norma Petrobras N-2318 Inspeção em Serviço de Tanque de Armazenamento Atmosférico 

 Inspeção externa 
A inspeção externa deve ser realizada no máximo a cada 5 anos. 
Em nenhum caso a inspeção externa deve ultrapassar o prazo de 1/4 da vida útil estimada para o 
costado e teto.  
A inspeção externa é a executada visualmente e por aparelho de ultrassom que permite a medição 
de  espessuras remanescentes. 

 Inspeção geral: interna e externa 
Os intervalos de inspeção geral devem atender aos critérios descritos no API Std 653. 
A inspeção geral é a executada com o tanque fora de operação, consistindo em inspeção interna e 
externa de todos os seus componentes, incluindo base, diques e bacia de contenção. 

 
Para definir os intervalos das inspeções de segurança periódicas, de tanques de 
armazenamento, conclui-se que a NR 13 requer o atendimento à Norma ABNT NBR 17505-2, 
que por sua vez recorre à norma API Std 653.  
A própria Norma Petrobras N-2318 também especifica os intervalos da Norma API Std 653, 
para a inspeção periódica. 
 
Assim, compondo estas informações, é recomendada a seguinte tabela, para os intervalos 
entre as inspeções de segurança periódicas de tanques de armazenamento.. 
 

Intervalos entre as inspeções de segurança periódicas de tanques de armazenamento 
Tanque de 

armazenamento 
atmosférico ou de 

baixa pressão 

Inspeção de rotina 
(mês) 

Inspeção externa 
(anos) 

Inspeção geral 
(anos) 

Mensalmente 4,0 a 5,0 máximo 10,0 a 15,0 com 
máximo de 20,0 

Notas: 
a- Inspeção de rotina 
 A condição externa do tanque deve ser monitorada por inspeção visual, rotineira, feita pelo 

operador, a partir do solo, a cada mês.  
Evidências de vazamentos, particularmente pelo fundo; distorções do costado; sinais de recalque do 
solo; corrosão do costado, seus bocais e seus acessórios; condição da base e das fundações 
aparentes, estado da pintura e do isolamento térmico devem ser documentados e reportados para 
ação de acompanhamento pelo Órgão de inspeção.   

b- Inspeção externa 
 A inspeção externa deve ser executada por inspetor autorizado do Órgão de inspeção da instalação 

e realizada em intervalo máximo de 5 anos. 
A condição externa do tanque depende muito da agressividade do meio ambiente, assim é 
recomendável que a inspeção externa seja realizada: 
 Em tanques instalados em ambientes agressivos, isto é, úmidos e com gases derivados de 

enxofre: 2 a 3 anos, no máximo. 
 Em tanques instalados em ambientes não agressivos: 5,0 anos. 
Porém, em nenhum caso a inspeção externa deve ultrapassar o prazo de 1/4 da vida útil estimada 
para costado e/ou teto. 

 Tanques com teto flutuante externo devem ser inspecionados visualmente, em intervalos de 3 a 5 
anos, no máximo, para conferir se o tubo guia ou antirrotacional esteja livre, a fim de permitir que o 
teto flutuante deslize sem dificuldade, e se os flutuadores estão estanques, isto é, sem furos ou 
trincas passantes (isentos de líquidos e vapores resultantes de vazamentos), para assegurar a 
flutuabilidade e o funcionamento normal e seguro do teto. Se forem detectados problemas, o tanque 
deve ser retirado de operação para os reparos necessários. 

 Em tanques de teto fixo, verificar visualmente o estado de corrosão do teto, entupimento das 
válvulas de alívio de pressão e vácuo e obstrução dos corta-chamas. 
Nota: 

A inspeção do teto fixo ou flutuante e dos acessórios do teto é uma ação perigosa, se o 
estado de corrosão do teto estiver crítico, devido ao risco de rompimento e queda do 
inspetor no interior do tanque. 

c- Inspeção geral, contemplando a execução das inspeções externa e interna em paradas de 
    manutenção do tanque de armazenamento 
 As inspeções internas são executadas nas ocasiões de inspeção geral, nas paradas do tanque para 

manutenção. 
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 Os intervalos entre as inspeções internas devem ser determinados pelas taxas de corrosão medidas 
nas inspeções e, normalmente, as taxas de corrosão do fundo regem o intervalo de inspeção 
interna. Assim, o intervalo da inspeção geral, deve ser definido de modo que as espessuras 
remanescentes das chapas do fundo previstas para a próxima inspeção, não sejam inferiores aos 
valores mínimos de projeto, porém em nenhum caso o intervalo pode exceder a 20 anos. 

 Em função do produto armazenado recomendam-se os seguintes intervalos para a inspeção geral 
de tanques de: 
 Diesel, querosene, gasolina, resíduos não tratados: 8 anos; 
 Álcool. resíduos leves tratados: 10 anos; 
 Óleo combustível, lubrificantes e produtos pesados: 15 anos. 

 Quando as taxas de corrosão não são conhecidas, o intervalo de inspeção interna não deve 
exceder 10 anos. 

 Se houver limpeza interna, que é o caso de produtos com deposição de borra, como os tanques de 
diesel, o prazo para a inspeção geral é antecipado, coincidindo com a limpeza.  

 Quando houver sistema de proteção catódica deve ser feita a leitura dos potenciais, entre os 
anodos e o solo, e no caso de corrente impressa devem ser verificados também os retificadores do 
sistema. 

 Verificar os componentes do sistema de aterramento do tanque, como derivações ou conexões 
mecânicas de cabos, e as ligações de equalização do potencial elétrico de tetos flutuantes. 
 

5.3.5. Inspeção de segurança extraordinária 
Deve ser executada inspeção extraordinária nas seguintes situações:  
a) Sempre que o tanque for danificado por acidente ou outra ocorrência que comprometa a 
segurança dos trabalhadores;  
b) Quando o tanque for submetido a reparo provisório ou alterações significativas, capazes de 
alterar sua capacidade de contenção de fluído;  
c) Antes de o tanque ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativo por mais 
de 24 (vinte e quatro) meses;  
d) Quando houver alteração do local de instalação; 
e) Em caso de incêndio, vazamento ou dano mecânico, que possa afetar a integridade do 
tanque, as partes afetadas devem ser inspecionadas extraordinariamente para avaliar as 
condições físicas e reparadas, se necessário, antes do retorno do equipamento à operação. 
 

5.4. Sistemas de tubulações 
Para se estabelecer os parâmetros e diretrizes de acompanhamenro e inspeção de sistemas 
de tubulações, dos serviços de montagem industrial durante a instalação e após a entrada em 
operação, é imperativo classificar-se as tubulações, em função dos riscos em potencial de falha 
ou perda de contenção ou vazamento, causados pelos fluidos de processo que contêm,  
focando nos sistemas mais críticos, 
As tubulações de um sistema de tubulações devem ser inspecionadas regularmente e para 
permitir a gestão deste acompanhamento estas tubulações são classificados em classes 
específicas, dependendo das normas ou códigos aplicáveis. 
É, pois, recomendável que as tubulações e os sistemas de tubulação sejam categorizados em 
diferentes classes, com o objetivo de possibilitar o gerenciamento da execução da inspeção. 
Notas: 

1- Sistemas de tubulações  
É o conjunto de linhas, incluindo seus acessórios, projetadas por códigos específicos, destinadas ao 
transporte de fluidos entre equipamentos de uma unidade industrial. As tubulações são agrupadas no 
mesmo Sistema de Tubulações, quando projetadas pelo mesmo Código ou Norma, contêm o mesmo 
fluido, ou outros de características semelhantes, em condições de projeto (pressão e temperatura) 
similares. 
Os sistemas de tubulações são classificadas conforme a seguir. 
 Quanto ao emprego: 

 Sistemas de tubulações de processo; 
 Sistemas de tubulações de geração de energia; 
 Sistemas de tubulações de utilidades; 
 Sistemas de tubulações de instrumentação; 
 Sistemas de tubulações de transmissão hidráulica; 
 Sistemas de tubulações de drenagem; 
 Sistemas de tubulações de transporte; 
 Sistemas de tubulações de distribuição. 
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 Quanto ao fluido conduzido: 
 Sistema de tubulações para hidrocarbonetos;  
 Sistema de tubulações para produtos químicos;  
 Sistema de tubulações para água;  
 Sistema de tubulações de vapor d’água;  
 Sistema de tubulações de ar;  
 Sistema de tubulações para gases; 
 Sistema de tubulações para esgoto e drenagem; 
 Sistema de tubulações para fluidos diversos. 

2- Classe  
É um termo aplicável à condição de operação de um sistema de tubulações, considerando a 
combinação das propriedades químicas e físicas do fluido, processado ou transportado, 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 sistema e as condições requeridas para a inspeção durante a operação..  

 
As tubulações e sistemas de tubulações têm uma classificação, válida para verificação da 
integridade mecânica, na fase de fabricação e montagem, e uma classificação diferente para o 
monitoramento depois da entrada em operação, segundo as normas aplicáveis.  
 
Dessa forma, tem-se: 

 Inspeção de fabricação e montagem de sistemas de tubulações 
São as atividades de inspeção executadas durante a fabricação e montagem, a fim de conferir 
o atendimento ao projeto e verificar a integridade das tubulações instaladas. 
Regidas pelas seguintes normas ou códigos: 
ASME B31.3 Process Piping, para tubulações de processo e de utilidades; 
ASME B31.1 Power Piping Code para tubulações de caldeiras. 

 Inspeção em serviço de sistemas de tubulações 
São todas as atividades de inspeção associadas à tubulação após sua colocação em serviço 
ou operação. As atividades incluem a avaliação externa e interna da condição da tubulação, 
conduzidas por inspetor autorizado.  
Regidas pelas seguintes normas ou códigos: 
API Std 570 Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of 
Piping Systems; 
Norma Regulamentadora NR13 Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos 
de Armazenamento. 
 

5.4.1. Inspeção dos sistemas de tubulações conforme a Norma Regulamentadora  
NR 13  

A NR 13, de uso obrigatório no Brasil, no caso das tubulações se restringe apenas às 
tubulações ou sistemas de tubulação, que contenham fluidos de classe A ou B, ligados a 
caldeiras e/ou vasos de pressão, e determina os requisitos aplicáveis às inspeções de 
segurança.. 
 

Fluidos 
Classe A 

Fluidos inflamáveis e fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a 
200ºC;  
Fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 ppm (vinte partes por 
milhão);  
Hidrogênio;  
Acetileno. 

Fluidos 
Classe B 

Fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200ºC; 
Fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 ppm (vinte partes por milhão). 

 
5.4.1.1. Inspeção de segurança de tubulações 

Inspeção de segurança das tubulações de um sistema de tubulações é o controle das 
condições físicas da tubulação, visando sua vida operacional 
 
A inspeção de segurança de tubulação é composta por: 
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 Inspeção externa ou em operação é a inspeção de tubulação que pode ser efetuada 
com a tubulação em operação, normalmente, consta de inspeção visual e medição de 
espessura com aparelho de ultrassom. 
Nas conexões de pequeno diâmetro das tubulações de diâmetro nominal NPS≤ 1 ½”, 
consideradas críticas, é recomendável o ensaio radiográfico, com a finalidade de 
identificar baixa espessura e/ou corrosão, localizada, em uma amostragem estabelecida 
através do histórico e da taxa de corrosão. 

           Nota: 
No caso de risco à saúde e à integridade física dos trabalhadores envolvidos na execução da 
inspeção, a linha deve ser retirada de operação. 
 

 Inspeção geral compõe-se de inspeções externa e interna que são efetuadas com a 
tubulação fora de operação, quando são executadas as inspeções previstas nos Planos 
de Inspeção das tubulações.  
Nota:  

Plano de inspeção é  o documento que descreve as atividades necessárias,  exames e testes 
a serem realizados, para avaliar as condições físicas de um equipamento ou tubulação, 
considerando o histórico, os mecanismos de danos previsíveis e os riscos envolvidos para as 
pessoas, instalações e meio ambiente.  
 

As inspeções de segurança devem ser executadas sob a responsabilidade técnica de um 
Profissional Habilitado-PH e se constituem de 

 Inspeção de segurança inicial; 
 Inspeção de segurança periódica; 
 Inspeção de segurança extraordinária. 

Nota: 
PH- Profissional Habilitado é aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de 
engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação e da 
manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e 
tanques metálicos de armazenamento, em conformidade com a regulamentação profissional vigente 
no País. 

 
5.4.1.2. Inspeção de segurança inicial  

Deve ser realizada inspeção de segurança inicial nas tubulações novas, antes de entrada em 
operação, devendo compreender exames externo e interno.  
A inspeção de segurança inicial compreende o acompanhamento de todas as fases de 
fabricação e montagem da tubulação, incluindo o teste hidrostático e o comissionamento. 
Se o sistema de tubulações demorar mais de 6 meses, a entrar em operação, devem sem 
feitas inspeções externa e interna, a critério do PH. 
 
Toda tubulação deve obrigatoriamente ser submetida ao TH - Teste de pressão Hidrostático, 
durante a montagem, com comprovação por meio de laudo assinado por PH, se isso não 
ocorreu o TH deve ser executado na inspeção de segurança inicial. 
 
Deve ser anotada no Registro de Segurança a data da instalação da tubulação e da inspeção 
inicial, a partir da qual se inicia a contagem do prazo para a inspeção de segurança periódica. 
 

5.4.1.3. Inspeção de segurança periódica  
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. 

.  
As tubulações são submetidas à inspeção de segurança periódica, quando é executada a  
inspeção geral, externa e interna, nas paradas de manutenção. 
A periodicidade de inspeção geral pode ser determinada através do histórico da tubulação, 
considerando a taxa de corrosão, estado de preservação e criticidade do sistema.  
 
De acordo com a NR 13, os intervalos de inspeção periódica das tubulações devem atender 
aos prazos máximos da inspeção interna do vaso mais crítico ou da caldeira mais crítica a elas 
interligados, consideradas os prazos  para as empresas com e sem SPIE. 
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5.4.1.4. Inspeção de segurança periódica de sistemas de tubulações ligados a 
vasos de pressão 

A NR 13 aborda em seu escopo apenas as tubulações ou sistemas de tubulações conectadas 
a vasos de pressão, categorizados, que contenham fluidos de classe A ou B, e requer, como 
regra geral, que os intervalos de inspeção de segurança periódica, destas tubulações ou 
sistemas de tubulações, devem atender no máximo, ao prazo de inspeção periódica interna do 
vaso de pressão; 
A partir dessas informações, se constrói a tabela de potencial de risco humano  e/ou ambiental, 
para as tubulações que contenham fluidos de classe A ou B. 
 

Potencial de risco de tubulação e sistemas de tubulações de vasos de pressão 
Potencial 
de risco 

Classe de 
fluido 

Tipo de fluido 

1 Fluidos  
Classe A 

Fluidos inflamáveis e fluidos combustíveis com temperatura superior 
ou igual a 200ºC;  
Fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 ppm 
(vinte partes por milhão);  
Hidrogênio;  
Acetileno. 

2 Fluidos  
Classe B 

Fluidos combustíveis com temperatura inferior a 200ºC; 
Fluidos tóxicos com limite de tolerância superior a 20 ppm (vinte 
partes por milhão). 

 
Ao se considerar a probabilidade de falha da tubulação, em função da possível deterioração ou 
danos causados pelo fluido contido, tem-se a tabela de probabilidade de falha da tubulação.. 
 

Probabilidade de falha dos sistemas de tubulações 

Probabilidade de Falha Requisitos 

ALTA 
 

Sistemas com alta intensidade de deterioração ou 
em alta temperatura ou elevado nível de vibração ou 
de alto risco ambiental. 
Taxas de corrosão TC > 0,25 mm/ano 
 

MÉDIA 
 

Sistemas com média intensidade de deterioração ou 
médio nível de vibração ou baixo risco ambiental  
Taxas de corrosão 0,12 < TC ≤ 0,25 mm/ano; 
. 

BAIXA 
 

Sistemas com baixa intensidade de deterioração ou 
baixo nível de vibração ou baixo risco ambiental.. 
Taxas de corrosão TC ≤ 0,12 mm/ano 
 

Nota: 
Os pontos atípicos, como trechos mortos ou “dead legs”, trechos à jusante de placas de 
orifícios, trechos após pontos de injeção de líquido ou vapor,  etc. devem ser considerados 
de Alta Probabilidade de Falha. 

 
Compondo a probabilidade de falhas com o consequente potencial de risco às pessoas e ao 
meio ambiente, se constrói a tabela de categorias de tubulações ou sistemas de tubulações. 
 
Categorias de tubulações ou de sistema de tubulações interligados a vasos de pressão 

Potencial de 
Risco 

Probabilidade de Falha 

Alta Média Baixa 

Categorias de tubulação conectada ao vaso 
de pressão 

           1   I I II 

           2 I II III 
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Nota: 
Qualquer sistema de tubulação em que sua falha resulte em parada da unidade, 
independente do fluido que conduz, deve ser classificado como Classe I.  
2 Os pontos atípicos, como trechos mortos ou “dead legs”, trechos à jusante de placas de 
orifícios e de válvulas de controle, trechos após pontos de injeção de líquido ou vapor, 
devem ser considerados de Classe I. 

 
Assim, os prazos máximos para inspeção periódica de Tubulação ou de Sistema de tubulações, 
conectados a vasos de pressão, são estabelecidos, com base na Categoria da Tubulação e na 
consideração de se ter ou não SPIE. 
 
Os prazos de inspeção periódica das tubulações interligadas aos vasos de pressão e, por 
extensão às máquinas, devem ser conforme a tabela a seguir: 
 

Prazos máximos para inspeção de segurança periódica de sistemas de tubulações  
conectados a Vasos de pressão e a Máquinas 

Categoria de 
tubulação conectada 
ao vaso de pressão 

Periodicidade Máxima de Inspeção 
Interna de Sistemas de Tubulações 
conectados a Vasos de Pressão e a 

Máquinas 
(anos) 

Sem SPIE Com SPIE 

I 3               6 

II 4        8 

III 6               10 

 
5.4.1.5. Inspeção de segurança periódica de sistemas de tubulações ligados 

caldeiras 
As caldeiras são identificadas por categorias estabelecidas na NR-13. 
As tubulações de água, vapor, condensado e quaisquer outros fluidos, interligadas a caldeiras, 
devem obedecer à mesma periodicidade de inspeção da caldeira de categoria mais crítica a 
que estão interligadas. 
 
Portanto, é possível classificar as tubulações e os sistemas de tubulações, conforme a tabela a 
seguir, a depender da categoria da caldeira interligada. 
 

Categoria de tubulações ou de sistema de tubulações interligados a caldeiras 

Categoria da Caldeira 

 
Categoria de tubulação 

conectada à caldeira 
 

            A 
a. Pressão de operação é igual ou superior a 
1.960 kPa (19,98 kgf/cm²);  
b. Volume interno superior a 100 l (cem litros). 
 

I 

           B 
a. Pressão de operação é superior a 60 kPa 
(0,61 kgf/cm²) e inferior a 1 960 kPa (19,98 
kgf/cm2); 
b. Volume interno superior a 100 l (cem litros);  
c. Produto entre a pressão de operação em 
kPa e o volume interno em m³ é superior a 6 
(seis). 
 

II 
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A partir da categoria da tubulação se estabelece o prazo máximo para a execução da inspeção 
de segurança periódica, da tubulação conectada à caldeira, com a consideração de se ter ou não 
SPIE. 
 

Prazos máximos para inspeção de segurança periódica de sistemas de tubulações  
conectados a caldeiras 

Categoria da 
tubulação conectada 

à caldeira 

 
Periodicidade Máxima de Inspeção Interna  

(meses)  
 

Sem SPIE Com SPIE 

                  I 

12 ou         
24 desde que a cada 12 
meses sejam testadas as 
pressões de abertura das 
válvulas de segurança da 
caldeira. 

            30 

                 II              12             24 

 
5.4.1.6. Inspeção de segurança extraordinária 

Deve ser executada nas seguintes situações:  
a) sempre que a tubulação for danificada por acidente, incêndio 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 fluído;  
c) antes da tubulação ser recolocada em funcionamento, quando permanecer inativa por mais 
de 24 (vinte e quatro) meses.  
 

5.4.2. Inspeção dos sistemas de tubulações conforme Norma API Std 570  
A NR 13 legisla apenas sobre as tubulações ou sistemas de tubulação ligados a caldeiras ou 
vasos de pressão, categorizados, que contenham fluidos de classe A ou B 
As demais tubulações ou sistemas de tubulação,, que contenham fluidos de classe C ou D, não 
constam do escopo da NR 13. 
Nota: 

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).  
Classe C: - vapor de água, gases asfixiantes simples ou ar comprimido.  
Classe D: - outro fluido não enquadrado acima. 

 
Para estas tubulações, não cobertas pela NR 13, comumente, aplica-se a Norma API Std 570 
Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping Systems, 
que aborda a prática de inspeção em serviço e o plano de inspeção, para determinar a 
integridade das tubulações, que já entraram em operação, identificando quaisquer mudanças 
nas condições físicas da tubulação, que podem comprometer a operação contínua e segura e 
requerem ações corretivas. 
 

5.4.2.1. Definições da Norma API Std 570 
a. Inspeções em serviço  

São todas as atividades de inspeção associadas à tubulação, após ela ter sido colocada em 
operação e incluem as inspeções interna, externa e geral, que devem ser conduzidas por 
inspetor capacitado e certificado. 

 Inspeção interna  
É a inspeção realizada no interior de tubulação, usando técnicas visuais e de END-Ensaio Não 
Destrutivo, só possível com a tubulação não operando. 
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 Inspeção externa  
É a inspeção visual, realizada do lado de fora do sistema de tubulação, para identificar a 
capacidade de conter a pressão, também são verificadas as condições da pintura ou do 
revestimento isolante; das estruturas de suporte (por exemplo, pilares, suportes de tubos, 
escadas, plataformas, sapatas, extensores), dos instrumentos e das conexões de pequeno 
diâmetro das ramificações. 

 Inspeção geral  
É a inspeção realizada nas paradas, com as tubulações fora de operação, e compreende a 
execução das inspeções interna e externa. 

b. Tubulação de processo  
É a tubulação contendo hidrocarbonetos ou produtos químicos localizada ou associada a uma 
refinaria, petroquímica ou instalação de manufatura, isto é, fábrica. A tubulação de processo 
inclui além dos sistemas dentro das unidades de processo  on-site, também as tubulações 
sobre as tubovias  piperacks, e tubulações de interligação com o parque de tancagem off-site e 
entre unidades de processo. 

c. Tubulação auxiliar  
São as linhas de combate a incêndio, tubulações de instrumentos de controle e segurança, 
linhas auxiliares de máquinas, tubulações de processo de pequeno diâmetro. Os exemplos 
incluem linhas de limpeza flushing  de válvulas, linhas de óleo de acionamento hidráulico e de 
selagem de máquinas, linhas de analisadores de processo, linhas de partida de equipamentos, 
drenos, vents e linhas de válvulas de alívio térmico. 
As tubulações de estações de utilidades (ar, vapor e água) não são consideradas tubulações 
auxiliares.. 
 

5.4.2.2. Classificação de tubulações e de sistemas de tubulações conforme 
Norma API Std 570 

A Norma API Std 570 apresenta uma classificação de tubulações em Classes de Tubulações, 
para permitir a gestão da inspeção dos sistemas de tubulações de forma organizada e 
eficiente. 
 

Classes de 
tubulação 

Características  

 1 

Serviços com alto potencial de risco sob o ponto de vista de segurança, 
continuidade operacional e meio ambiente, no caso de ocorrer vazamento.  
São os serviços com maior potencial de resultarem em uma emergência imediata 
se houver vazamento, por risco de incêndio ou toxidade.  
Exemplos de sistemas que geralmente são de alto risco, mas não limitados a 
estes, estão listados a seguir: 
 Produtos inflamáveis que são auto refrigerantes e podem causar fratura frágil 

em caso de vazamentos (ex. GLP e Gás Natural); 
 Produtos pressurizados voláteis que podem rapidamente se vaporizar e 

formar uma mistura explosiva em situações de vazamentos (ex.: C2, C3 e 
C4).  Os fluidos que podem vaporizar rapidamente são aqueles com 
temperaturas de ebulição atmosférica inferiores a 50°F (10°C) ou quando a 
temperatura de ebulição atmosférica é abaixo da temperatura de operação 
(normalmente uma preocupação com serviços de alta temperatura); 

 Produtos inflamáveis que operem acima da temperatura de autoignição; 
 Produtos que apresentam teor H2S ≥ 3% em peso no líquido ou ≥ 500 ppmv 

no vapor Classificação: Fluido Categoria “M” do código ASME B31.3; 
 Serviço com H2S úmido conforme Norma NACE MR0103; 
 Hidrocarbonetos com temperatura maior que 250°C; 
 Produtos tóxicos ou letais (ex.: HF, Cl2, Benzeno, H2S); 
 DEA rica; 
 Hidrogênio; 
 Água, vapor d’água e condensado que operem em pressões iguais ou 

superiores a 50 kgf/cm²; 
 Sistemas auxiliares que impliquem em riscos à segurança ou continuidade 

operacional em caso de falha; 
 Tubulação sobre ou adjacente à água e canalização sobre o caminho público. 

2 
Serviços com médio potencial de risco sob o ponto de vista de segurança, 
continuidade operacional e meio ambiente, no caso de ocorrer vazamento.  
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5.4.2.3. Intervalos máximos entre inspeções 

A periodicidade de inspeção deve ser determinada pelos órgãos de inspeção, considerando as 
informações a seguir, porém não maior que os prazos máximos da tabela “Intervalos ou prazos 
máximos entre inspeções”: 
a) histórico da tubulação; 
b) criticidade do sistema; 
c) relatórios de inspeção anteriores; 
d) alterações de projeto da tubulação; 
e) facilidade de intervenção na tubulação; 
f) mudanças operacionais; 
g) qualquer outro fator considerado relevante. 
 
Na tabela “Intervalos ou prazos máximos entre inspeções”, a seguir, são apresentados os 
intervalos máximos entre inspeções recomendados, em função das Classes de tubulação 
descritas. 
 
A possibilidade de ocorrência de corrosão generalizada ou localizada, pitting, trincas e outros 
danos e formas de deterioração, deve ser levada em conta na determinação dos vários 
intervalos de inspeção.  
 

Exemplos de sistemas que geralmente são de médio risco, mas não limitados a 
estes, estão listados a seguir: 
 Hidrocarbonetos com temperatura menor que 250°C, localizados dentro ou 

entre unidades de processo; 
 Produtos que apresentam H2S com teor menor que 3% em peso no  líquido e 

menor que 500 ppmv no vapor;  
 Produtos químicos  e ácidos fortes e cáusticos (ex.: soda cáustica, ácido 

sulfúrico); 
 Água, vapor d’água e condensado que operem em pressões inferiores a 50 

kgf/cm². 
Nota: 
Os serviços não incluídos em outras classes pertencem à Classe 2.  
Esta classificação inclui a maioria das tubulações de processo nas unidades on-
site no interior da unidade industrial e tubulações off-site fora da unidade 
industrial.   

3 

Serviços com baixo potencial de risco sob o ponto de vista de segurança, 
continuidade operacional e meio ambiente no caso de ocorrer vazamento.  
Serviços que mesmo quando inflamáveis, não vaporizam significativamente 
quando vazam, tais como os que operam abaixo do ponto de fulgor flash point, e 
não estão localizados em áreas de alta atividade humana.  
Exemplos de sistemas que geralmente são de baixo risco, mas não limitados a 
estes, estão listados a seguir: 
 Hidrocarbonetos em linhas de transferência de produtos para tanques e 

estações de carregamento, com exceção das tubulações já enquadradas em 
alguma classe anterior; 

 DEA pobre; 
 Gases inertes. 

4 

Serviços que não apresentam potencial de risco sob o ponto de vista de 
segurança, continuidade operacional e meio ambiente no caso de ocorrer 
vazamento (não inflamáveis e não tóxicos).  
Exemplos de sistemas que geralmente são de risco nulo, mas não limitados a 
estes, estão listados a seguir: 
 Sistemas de águas em geral (por exemplo: de incêndio, de mancal, industrial, 

resfriamento, desmineralizada e potável); 
 Vapor d’água e condensado de baixa e média pressão, até 15 kgf/cm²; 
 Ar de serviço e de instrumentação; 
 Sistemas de utilidades: ar, vapor e água; 
 Nitrogênio; 
 Óleo lubrificante, óleo de selagem; 
 Canalizações de drenagem e esgoto; 
 Espuma de combate a incêndio. 
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Os intervalos de inspeção devem ser revisados e ajustados quando necessário após cada 
inspeção ou alteração significativa nas condições operacionais, mas não devem ser maiores 
que os prazos máximos indicados na tabela 
 

Intervalos ou prazos máximos entre inspeções  
Classe da tubulação Inspeção geral  

 
Inspeção externa  

Classe 1  5 anos 5 anos 
Classe 2 10 anos 5 anos 
Classe 3 10 anos 10 anos 
Classe 4 A critério do Órgão de 

inspeção 
A critério do Órgão de 
inspeção 

Pontos de injeção de 
misturas  corrosivas 

3 anos  Conforme Classe da 
tubulação 

Interface solo-ar Ver nota abaixo Conforme Classe da 
tubulação 

Nota   
A interface solo-ar de tubulações enterradas deve ser incluída no programa  
de inspeção de tubulações, mesmo que estejam protegidas com sistema de proteção  
catódica. Caso seja encontrada deterioração do revestimento na interface solo-ar, é  
importante verificar a ocorrência de corrosão na tubulação também no trecho enterrado. 

 
As inspeções de tubulações enterradas devem ser realizadas por amostragem, por meio de 
escavações em locais a serem definidos pelo Órgão de inspeção, conforme a avaliação dos 
seguintes itens 

 Histórico de falhas; 
 Acompanhamento do sistema de proteção catódica; 
 Resistividade do solo; 
 Contaminação do solo. 

 
5.5. Dutos terrestres: oleodutos e gasodutos 
5.5.1. Introdução 

O projeto e construção de dutos de petróleo & gás é regulado pelas seguintes Normas ou 
Códigos, onde as inspeções, exames e testes a serem executados estão estabelecidos: 
ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems; 
ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries. 
 
A inspeção do duto, oleoduto e do gasoduto, é uma parte do gerenciamento de integridade do 
duto, para mantê-lo em boas condições.  
As regras que regem a inspeção são os regulamentos de segurança de dutos,  
Os regulamentos de segurança do duto exigem que o operador deve assegurar que ele seja 
inspecionado regularmente, de modo a mantê-lo em bom estado de funcionamento e em bom 
estado de conservação. 
 
No Brasil, as inspeções de segurança dos dutos, durante a construção e após a entrada em 
operação, são reguladas pela ANP Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, conforme o documento Regulamento Técnico ANP Nº 2 / 2011-“Regulamento 
Técnico de Dutos Terrestres para Movimentação de Petróleo, Derivados e Gás Natural”. 
 
Este Regulamento estabelece os requisitos essenciais para construção e os mínimos padrões 
de segurança operacional para os dutos terrestres, oleodutos e gasodutos, visando à proteção 
do público em geral e da força de trabalho da companhia operadora, bem como a proteção das 
instalações e do meio ambiente. A inspeção da segurança operacional do duto inclui inspeção 
externa e inspeção interna. 
 
Para dutos terrestres novos (oleodutos e gasodutos), e ampliações dos existentes, os 
requisitos deste Regulamento são aplicáveis ao projeto, construção, montagem, operação, 
inspeção, manutenção da integridade estrutural, resposta a emergências e desativação.  
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Para dutos terrestres (oleodutos e gasodutos) existentes, os requisitos deste Regulamento são 
aplicáveis à operação, inspeção, manutenção da integridade física, resposta a emergências e  
desativação. 
 

5.5.2. Definições 
 Oleodutos  

São dutos terrestres, aéreos ou enterrados, de transporte ou transferência que movimentam:  
a. Petróleo, líquidos de gás natural, condensado e derivados líquidos de petróleo e gás 
liquefeito de petróleo;  
b. Todos os produtos líquidos cujas operações de movimentação sejam reguladas pela ANP, 
exceto gases liquefeitos por baixa temperatura.  
Os dutos que movimentam hidrocarbonetos líquidos e outros combustíveis tais como, biodiesel, 
mistura óleo diesel /biodiesel ou etanol, de forma sequencial (polidutos), também são 
considerados oleodutos 

 Gasodutos  
São dutos terrestres, aéreos ou enterrados, de transporte, transferência e de escoamento da 
produção que movimentam gás natural, conforme definições da Lei n.º 11.909/09, e dutos que 
movimentam hidrocarbonetos gasosos ou misturas gasosas que contenham hidrocarbonetos. 
 

5.5.3. Inspeção de dutos  
O Operador ou Transportador deve desenvolver e implementar plano de Inspeção Periódica 
para o duto, para assegurar a integridade estrutural e condição operacional segura das 
instalações, segurança das pessoas, proteção do meio ambiente e atendimento às exigências 
legais.  
 

5.5.3.1. Inspeção periódica 
É a inspeção programada realizada em atendimento à legislação, normalizações, 
procedimentos e plano de inspeção. 
O plano de Inspeção Periódica deve abordar a inspeção do duto, seus componentes e 
complementos, com limites de responsabilidades conforme estabelecido no Protocolo de 
Responsabilidades quando houver mais de uma empresa envolvida na operação.  
O plano de Inspeção Periódica deve, no mínimo, conter:  

a. Identificação dos elementos críticos;  
b. Procedimentos e periodicidades de inspeção;  
c. Recursos necessários para os serviços de inspeção e prazos de execução; 
d. Sistemática de gestão dos registros, controle e rastreabilidade das informações. 

 

5.5.3.2. Tipos de inspeções e periodicidade recomendados 
Conforme o Regulamento Técnico ANP Nº 2 / 2011-“Regulamento Técnico de Dutos Terrestres 
para Movimentação de Petróleo, Derivados e Gás Natural” é proposto. 
 

Inspeção externa Periodicidade 
a. Visual; 

Ao longo do duto, em áreas de válvulas, de Lançadores e 
Recebedores de Pigs, de estações de bombeamento ou 
compressão,  e estações de controle e medição. 
Particularmente a inspeção localizada onde o duto 

     aflora para a superfície. 
 

A periodicidade da inspeção visual fica 
a critério do Operador ou 
Transportador, porém deve ser 
realizada com intervalo entre duas 
inspeções consecutivas não maior que 
12 meses. 

b. Visual de rotina de faixa de dutos 
O Operador ou Transportador deve avaliar os segmentos 
da Faixa de dutos de acordo com a densidade 
demográfica das áreas adjacentes e também de acordo 
com o grau de vulnerabilidade dos ambientes 
atravessados, considerando um eventual vazamento dos 
produtos transportados. 
É destinada a observar e registrar ao longo de toda 
extensão da Faixa e de seus acessos, a existência de 
irregularidades ou não conformidades, que possam 
alterar as condições físicas da Faixa e dos Dutos, 
provocar desmoronamentos, esforços mecânicos 

Passagem permanente de um inspetor 
andarilho pelo percurso do duto. 



        petroblog-Santini                                                                                               Página 23 de 39 
 

anormais e comprometer a integridade estrutural dos 
dutos.  
Compreende, a verificação, no mínimo, de acessos e 
áreas adjacentes situadas a uma distância de 15 m 
medida a partir do limite da Faixa. 
Nota  

Faixa de Dutos é a área de terreno de largura 
definida, ao longo da diretriz dos dutos, legalmente 
destinada à construção, montagem, operação, 
inspeção e manutenção dos dutos. 

 
b. Medição de espessura 

A medição de espessura deve ser feita por ultrassom, 
para avaliar as condições físicas da parede do duto, 
quanto à corrosão interna, externa, ou outras 
descontinuidades.  
A medição de espessura deve ser realizada nas 
seguintes condições:  
a) evidência de perda de espessura;  
b) complementando com a técnica de inspeção com Pig 
instrumentado. 

 

Em locais indicados pelo exame 
visual. 

c. Detecção de vazamentos  
O Transportador deve selecionar e implementar um 
processo de monitoramento de vazamentos do duto, 
compatível com o nível de complexidade operacional e o 
produto transportado.  
Este processo deve basear-se no risco de vazamentos e 
no tempo de resposta aos eventos para cada trecho, 
mediante a utilização de equipamentos, sistemas ou 
procedimentos que tenham capacidade de detecção de 
vazamentos. 
 

Procedimento automatizado de uso 
contínuo. 

 
Inspeção interna Periodicidade 

a. Detecção de corrosão interna geral e localizada 
Recomenda-se que a inspeção com Pig instrumentado 
de corrosão interna seja realizada, levando-se em conta 
na priorização as condições do duto.  

 

Intervalos de 5 a 10 anos. 

b. Verificação de provadores de corrosão interna 
Provadores de corrosão instalados em bocais, permitindo 
o acesso para retirada dos corpos-de-prova, para 
pesagem e cálculo da taxa de corrosão interna  real. 
 

Sempre que houver a parada de 
operação do duto. 

Nota:  
Pig instrumentado 
Pig é o nome usual de equipamentos que são deslocados dentro de tubulações e dutos, visando a 
realização de diversos tipos de serviços, como limpeza, inspeção interna e medição de espessura. 
Pig instrumentado é um Pig dotado de instrumentação eletrônica, que permite gravar e resgatar a 
inspeção, lançado  e impulsionado no interior da tubulação ou duto, com o auxílio de água, gases ou 
o próprio fluido de operação do duto, e tem como objetivo indicar com precisão a localização e 
tamanho de descontinuidades, trincas e furos. 
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c 
Esquema de um Pig instrumentado 

 
5.6. Fornos de processamento de refino e petroquímico 

O forno de processamento, de uma refinaria ou petroquímica, não é um único e simples 
equipamento, além dos perfis e chapas metálicas da carcaça do forno, há uma série de 
componentes e acessórios, que juntos compõem uma complexa unidade industrial. 
 
Em um forno de processo, o calor liberado pela combustão de combustíveis é transferido para 
fluidos contidos em serpentinas tubulares, dentro de um invólucro isolado internamente.  
Os fornos, construtivamente, podem ser dos tipos cilíndricos, caixa, cabine e caixa multicelular.  
 
O projeto e construção de fornos de refinarias e petroquímicas é abordado pelas Normas: 

a. API Std 560 Fired Heaters for General Refinery Service; 
Esta Norma especifica os requisitos e fornece recomendações para o projeto, materiais, 
fabricação, inspeção, teste, preparação para embarque e montagem de fornos, pré-
aquecedores de ar, ventiladores e queimadores para serviço geral de refinaria e petroquímica. 

b. API Std 530 Calculation of Heater-tube Thickness in Petroleum. Refineries.  
Esta Norma especifica os requisitos e recomendações para os procedimentos e critérios de 
projeto, usados para calcular a espessura de parede necessária aos tubos de serpentinas da 
radiação de fornos de refinaria de petróleo e petroquímicas. Esses procedimentos não devem 
ser usados para o projeto de tubulação externa. 
 
Já a Norma API RP 573 - Inspection of Fired Boilers and Heaters determina regras específicas 
para a inspeção de fornos de processo, quando em operação. 
A Norma API Std 573 recomenda as práticas de inspeção do forno, para obter dados 
confiáveis, tanto aquelas executadas enquanto operando  on-stream, quanto as executadas 
fora de operação off-stream, visando avaliar o desempenho durante a campanha operacional, e 
prever o futuro do equipamento 
 

5.6.1. Inspeção inicial ou primeira inspeção   
Normalmente, nesta inspeção inicial, antes do forno entrar em operação, é feita uma 
verificação das condições físicas da construção do forno, para comparação com os registros e 
dados do projeto. 
Além dessa finalidade, a primeira inspeção ou inicial de um forno é necessária para a medição 
das espessuras, particularmente, dos tubos das serpentinas da radiação e de seus suportes, a 
fim de  permitir, quando o forno sair de operação, confirmar a taxa de deterioração de fluência 
creeping prevista, e para identificar qualquer deterioração imprevista.  
 

5.6.2. Inspeções periódicas 
O forno de refinarias e petroquímicas é um componente vital para o funcionamento adequado 
das unidades de processo. 
Por consequência, as inspeções periódicas são essenciais, para prevenir falhas durante a 
operação e detectar danos nos componentes internos e externos. 
Os resultados, de cada inspeção periódica, são comparados com a inspeção anterior, com o 
propósito de programar futuras manutenções, substituições e reparos, com base na 
deterioração das várias peças e das taxas de corrosão calculadas, antes de haver o 
comprometimento da integridade mecânica e a falha resultante. 
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Muitas das peças que compõem um forno dependem de alguma outra peça, e quando a 
deterioração ocorre em uma parte, uma outra parte pode ficar desprotegida ou sobrecarregada, 
e isso pode encurtar a vida útil do forno. 
 
As inspeções periódicas são compostas das seguintes ações. 
 

5.6.2.1. Inspeção de rotina  
É o monitoramento e a inspeção do forno, pelo lado externo, enquanto operando on-stream  
É uma ação necessária para assegurar a continuidade operacional do forno. 
Deve ser estabelecido um plano para inspeção de componentes externos e internos, possíveis 
de serem verificados com o forno em operação, podendo as atividades serem desempenhadas 
pelo pessoal de operação. 
 
A inspeção de rotina deve ser efetuada no mínimo com a seguinte periodicidade:  
 

Inspeção de rotina Frequência 
a- Verificar as condições operacionais do forno, e eventuais ocorrências 
anormais. 

Diária 

b. Inspeção visual da fornalha, em particular, dos padrões de chama dos 
queimadores e de incidência de chama sobre os tubos. 

Diária 
 

c. Monitoramento de termopares indicadores das temperaturas de metal dos 
tubos, instalados nas serpentinas da zona de radiação. 

Diária 

d. Inspeção com pirômetro ótico, aparelho de infravermelho de indicação da 
temperatura da superfície metálica dos tubos das serpentinas, da zona de 
radiação, para identificação de "pontos quentes".  

Trimestral 

e. Inspeção do revestimento refratário interno por janelas de inspeção ou furos 
sentinelas tell--tale   

Semestral 

 
5.6.2.2. Inspeção externa 

É a verificação visual, durante a operação, das condições físicas da carcaça externa do forno, 
dos suportes e das fundações, dos acessórios e equipamentos externos e tubulações, segundo 
o plano de inspeções adotado. 
Nota: 

É comum que as fundações cedam e se assentem até certo ponto, que é chamado de recalque.  
Se o assentamento ou recalque for uniformemente distribuído, pouco ou nenhum problema pode 
ocorrer.  
Se o assentamento for irregular ou em grande extensão, podem ocorrer sérias consequências, para o 
forno. 
Assim, quer seja uniforme ou desigual, qualquer recalque em uma fundação deve ser estudado e, se 
necessário, verificado em intervalos frequentes por meio de medições de nível, que devem ser 
continuadas e plotadas, até que praticamente cesse o recalque. 
 

Inspeção externa Frequência 
Verificar, através das janelas de inspeção da zona de radiação, as 
condições dos queimadores e a existência de incidência de chama e 
deformação nos tubos.. 

Mensal 

Verificar, através das janelas de inspeção da zona de radiação, o estado 
do refratário interno quanto a quedas.  

Mensal 

Verificar, através das janelas de inspeção da zona de radiação, as 
condições físicas dos suportes dos tubos das serpentinas internas. 

Mensal 

Verificar a condição física do sistema de ramonagem. Trimestral 
Verificar as condições físicas carcaça externa do forno, da chaminé e dos 
equipamentos externos como: preaquecedor de ar, ventilador, 
ramonadores, etc. 

Trimestral  

Verificar as condições físicas das tubulações e dutos externos ao forno. Trimestral 
Verificar as colunas e vigas da estrutura externa das plataformas,, 
passarelas e escadas, quanto à pintura, corrosão e avarias mecânicas tais 
como: deformações, trincas, desnivelamentos e afrouxamento das ligações 
aparafusadas. 

Trimestral 

Verificar, através das janelas de inspeção da zona de convecção, o 
possível acúmulo de fuligem e/ou queda de refratários, que possam 
obstruir a passagem dos gases, com a consequente criação de pressão 
positiva na câmara de radiação. 

Trimestral  
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Verificar as fundações quanto a recalques e estufamento e/ou rompimento 
da base de concreto e exposição da ferragem à corrosão. 

Semestral 

Inspeção termográfica da carcaça do forno pelo lado externo, para verificar 
a existência de pontos de temperatura anormal “pontos quentes”. 

Anual 

    Nota: 
A periodicidade destas inspeções pode ser alterada em função do histórico de operação do forno. 

 
5.6.2.3. Inspeção geral: interna e externa  

A confiabilidade do forno depende de inspeções internas periódicas. 
Porém,  a inspeção interna do forno só pode ser realizada durante as interrupções da unidade, 
nas paradas de inspeção geral e manutenção.  
Assim, para se estabelecer o intervalo de tempo entre as inspeções internas, executadas nas 
inspeções gerais, durante as paradas do forno, se deve considerar as taxas de deterioração 
previstas para os componentes (incluindo o impacto de qualquer mudança de processo), o 
histórico dos resultados de inspeções anteriores e das inspeções de rotina e externa, de 
monitoramento do forno, enquanto em operação on-stream. 
Para a inspeção geral deve ser estabelecido um plano de inspeção dos componentes externos 
e internos do forno, a ser cumprido e realizado a cada parada programada do fornos, com base 
no histórico das inspeções anteriores. 
O Plano de Inspeção deve contemplar a inspeção detalhada dos seguintes componentes e 
partes do forno. 

a. Caldeiraria  
Chaparia, vigas e perfis 
Câmaras de radiação e de convecção 
Cone do topo da câmara de radiação 
Chaminé 
Caixa de fumaça breeching (seção de coleta dos gases antes de entrarem na chaminé)  
Escadas e plataformas de operação e de manutenção 
Câmara plena de queimadores 
Caixa de cabeçotes e curvas da convecção 
Portas de explosão 
Janelas de inspeção 

b. Equipamentos estáticos e máquinas 
Ventiladores de tiragem natural e forçada  
Motores elétricos de acionamento de ventiladores e ramonadores 
Pré-aquecedores de ar de combustão: recuperativos tipo tubos, recuperativos tipo placas, 
regenerativos tipo rotativo  
Queimadores e mufla 
Ramonadores  
Filtros  especiais tipo coalescedor, retirar as impurezas do ar de combustão dos queimadores  

c. Tubulações 
Serpentinas de tubos lisos, aletados ou pinados  
Suportes das serpentinas da zona de radiação 
Espelhos e suporte da zona de convecção fundidos estáticos e centrifugados  
Cabeçotes  e curvas das serpentinas 
Tubulações externas e seus suportes 
Dutos para sistema de pré-aquecimento do ar de combustão  
Dutos dos gases de combustão 
Sistema de vapor para abafamento 
Sistema de ramonagem 
Suportes de mola especiais  
Facilidade para limpeza dos tubos da serpentinas "pigging" ou "steam air decoking"  
Mangotes com alma de aço inoxidável para interligação dos queimadores 
Juntas de expansão 
Amortecedores de vibração 
Purgadores de vapor  
Filtros 
Válvulas 

d. Instrumentação de controle e segurança 
Válvulas de controle 
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Válvulas de alívio de pressão 
Dampers de controle de tiragem de gases de combustão  
Detectores de chama  
Analisadores de O2  
Vidros de segurança para as janelas de inspeção  
Sistemas de instrumentação e controle  
Sistemas de proteção contra explosão por falha do(s) queimador(es) 
Sistema de acendimento do(s) queimador(es) e evitar retrocesso da chama. 

e. Revestimentos de refratário e de isolamento térmico 
Materiais refratários: cimento e tijolo refratários 
Isolantes térmicos  
Grampos fixação de refratário e de isolante térmico 

f. Pintura externa e interna 
Revestimento anti-corrosivo 
Pintura de acabamento 

g. Sistemas elétricos 
Iluminação 
Instalação elétrica de acionamento de motores e válvulas de controle 
Cabos de aterramento elétrico 
 

5.6.2.4. Inspeção extraordinária 
É a inspeção geral que deve ser executada nas seguintes situações:  
a) sempre que o forno for danificado por acidente, incêndio ou outra ocorrência que 
comprometa a segurança dos operadores;  
b) quando o forno for submetido a reparo provisório ou alterações significativas;  
c) antes do forno ser recolocado em operação, quando permanecer inativo por mais de 6 (seis) 
meses.  
 

ANEXOS 
Informações das normas sobre tipos e intervalos de inspeção de equipamentos e 
tubulações 
 

1. API Std 560 Fired Heaters for General Refinery Service  
Esta Norma especifica os requisitos e fornece recomendações para o projeto, materiais de 
construção, fabricação, inspeção, testes, preparação para transporte e embarque e montagem 
de fornos, pré-aquecedores de ar, ventiladores e queimadores, para serviço em refinarias e 
petroquímicas. 
Em um forno, o calor liberado nos maçaricos ou queimadores pela combustão de combustíveis, 
líquidos ou gasosos, é transferido para fluidos contidos em serpentinas tubulares, no interior de 
um invólucro isolado internamente.  
O tipo de forno é normalmente descrito pela configuração estrutural, configuração das 
serpentinas da zona de radiação e pelo arranjo dos queimadores.  

a. Exemplos de configurações estruturais são cilíndrica, caixa, cabine e caixa multicelular.  
b. Exemplos de configurações de serpentinas tubulares da zona de radiação incluem 

vertical, horizontal e helicoidal.  
c. Exemplos de arranjos do conjunto de queimadores incluem queima para cima, para 

baixo e para parede. O arranjo de queima de parede pode ser ainda classificado como 
parede lateral, parede final e multinível. 
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Arranjos de configurações estruturais cilíndrica, caixa, cabine e caixa multicelular 

 

 
Arranjos do conjunto de queimadores 
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O comprador deverá especificar quais os painés das paredes do corpo do forno  são 
necessários para que as serpentinas das zonas de radiação e convecção sejam facilmente 
removíveis, para acesso de inspeção. 
 
O comprador, seu representante designado, ou ambos, se reservam o direito de inspecionar, 
após aviso prévio, todos os componentes do forno durante a aquisição de material, fabricação 
e montagem de fábrica, para garantir que os materiais e mão de obra estejam de acordo com 
os padrões, especificações, códigos e desenhos aplicáveis.  
 

2. API Std 530 Calculation of Heater-tube Thickness in Petroleum Refineries  
Esta Norma especifica os requisitos e fornece recomendações para os procedimentos e 
critérios de projeto, usados para calcular a espessura de parede necessária aos tubos de 
serpentinas, de fornos  de refinaria de petróleo e gás natural; 
Esses procedimentos são apropriados para projetar tubos para serviço em aplicações 
corrosivas e não corrosivas.  
Esses procedimentos foram desenvolvidos especificamente para o projeto de tubos internos de 
fornos  de refinaria e petroquímicas (tubos expostos à radiação de chamas de queimadores) 
para absorção de calor. 
Estes procedimentos não se destinam a ser usados para o projeto de tubulação externa ao 
forno, 
 

3. API 510 Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, 
and Alteration  

Este código de inspeção cobre as atividades de inspeção em serviço, reparo, alteração e 
rerating para vasos de pressão e os dispositivos de alívio de pressão que protegem esses 
vasos.  
Ele se aplica a todos os vasos de processamento de hidrocarbonetos e produtos químicos, que 
foram colocados em serviço, a menos dos excluídos por este código, mas também pode ser 
aplicado a vasos de processo em outras indústrias, a critério do proprietário/usuário.  
Os vasos de pressão enquadrados nesse código são: 
a) vasos construídos de acordo com um código de construção aplicável, por exemplo, ASME 
Boiler & Pressure Vessel Code -Section VIII - Pressure Vessels - Division 1 ou Division 2; 
b) vasos construídos sem um código de construção (vasos sem código) – vasos não fabricados 
por um reconhecido código de construção e não atendendo a nenhum padrão reconhecido;.  
c) vasos construídos e aprovados como especiais, com base na aceitação de legislação local 
de  projeto, fabricação, inspeção, teste e instalação; 
d) vasos fora do padrão – um vaso fabricado com um código de construção reconhecido, mas 
perdeu sua placa de identificação. 
 
No entanto, os vasos que foram oficialmente retirados de serviço e abandonadas no local, ou 
seja, não são mais um ativo financeiro/contábil, não são mais cobertos por este código de 
“inspeção em serviço”. 
 
O código ASME e outros códigos de construção reconhecidos são aplicáveis a vasos novos; no 
entanto, a maior parte dos requisitos técnicos para projeto, soldagem, END-Ensaios Não 
Destrutivos e materiais podem ser aplicados à inspeção, rerating, reparo e alteração de vasos 
de pressão em serviço.  
 
A intenção deste código é especificar a inspeção em serviço e o programa de monitoramento 
de condições, que são necessários para determinar a integridade dos vasos de pressão e seus 
dispositivos de alívio de pressão e, ainda, determinar se quaisquer mudanças na condição do 
projeto original do equipamento podem comprometer a operação segura e contínua..  
 

Inspeção   
É a avaliação externa, interna ou enquanto em operação on-stream (ou qualquer combinação 
das três) da condição de um vaso realizada por inspetor autorizado. 

Inspeção em serviço  
São todas as atividades de inspeção associadas a um vaso de pressão, uma vez que tenha 
sido colocado em serviço, mas antes de ser permanentemente retirado do serviço. 
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Inspeção externa 
É a realizada do lado de fora de um vaso de pressão, normalmente visual,  para encontrar 
condições que possam impactar a capacidade e a integridade do vaso de manter pressão e, 
ainda, as condições que podem comprometer a integridade das estruturas de suporte do vaso, 
escadas, plataformas e suportes de tubulações sobre o vaso. Esta inspeção pode ser feita 
enquanto o vaso está operando ou enquanto o vaso está fora de operação. 

Inspeção interna  
É uma inspeção realizada a partir do interior de um vaso de pressão usando técnicas visuais e 
de ENDs-Exames Não Destrutivos. 

Inspeção enquanto em operação on-stream  
É uma inspeção realizada do lado de fora de um vaso de pressão em operação, usando 
técnicas de END, por exemplo medição de espessura por aparelho de ultrassom, para verificar 
a adequação da resistência à pressão em operação contínua. 
 

4. API RP 573 Inspection of Fired Boilers and Heaters  
Esta prática recomendada cobre as práticas de inspeção para caldeiras e fornos de processo, 
com queimadores a óleo ou gás combustível ou gás natural, usados em refinarias de petróleo e 
plantas petroquímicas.  
As práticas descritas neste documento têm como objetivo melhorar a confiabilidade do 
equipamento e a segurança da planta, descrevendo as variáveis operacionais que afetam a 
confiabilidade e para garantir que as práticas de inspeção obtenham os dados apropriados, 
tanto enquanto em operação on-stream, quanto fora de operação off-stream, para avaliar o 
desempenho atual e futuro do equipamento 
 
A primeira inspeção ou inicial de um forno ou caldeira, antes de operar é necessária para a 
medição das espessuras e permitir, quando entrar em operação, confirmar a taxa de 
deterioração prevista e para identificar qualquer deterioração imprevista.  
Normalmente, nesta inspeção inicial é feita uma comparação, para verificar a concordância 
com os registros de projeto.  
A primeira inspeção também ajuda a manter a segurança e eficiência da operação continuada 
e prevê manutenção e substituições, com base na taxa de deterioração medida, nas futuras 
inspeções.  
Da mesma forma, todas as inspeções subsequentes são comparadas com a inspeção anterior 
com o mesmo propósito específico. 
A determinação da condição física e das taxas e causas de deterioração nas várias peças torna 
possível programar reparos ou substituições, antes de comprometer a integridade mecânica e a 
falha resultante. 
Muitas das peças que compõem uma caldeira ou forno dependem de alguma outra parte, e 
quando a deterioração e o enfraquecimento sério ocorrem em uma parte, uma outra parte pode 
ficar desprotegida ou sobrecarregada. Isso encurta a vida útil do equipamento. 
 
A confiabilidade do forno e da caldeira depende de inspeções internas periódicas e de 
monitoramento/inspeção de rotina e em operação on-stream.  
 
Normalmente, os fornos são uma seção integral de uma unidade de processo, de modo que a 
inspeção interna só pode ser realizada durante as interrupções da unidade.  
No entanto, o período de tempo entre as inspeções internas deve considerar as taxas de 
deterioração históricas e previstas para os componentes (incluindo o impacto de qualquer 
mudança de processo), os resultados da inspeções anteriores, os resultados do monitoramento 
e inspeção em operação on-stream, atividades de manutenção anteriores e sua qualidade . 
 
A rotina de monitoramento/inspeção em operação on-stream é um componente necessário 
para aumentar a confiabilidade e as atividades mais comuns incluem:  
a. Inspeção visual da fornalha e, em particular, dos padrões de chama do queimador pelo 
pessoal de operação em uma base de rotina, normalmente diária.  
b. Instalação e monitoramento de termopares indicadores das temperaturas dos tubos das 
serpentinas em uma base periódica, normalmente diária. .  
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c. Inspeção com pirômetro ótico, aparelho de infravermelho de indicação da temperatura da 
superfície metálica dos tubos das serpentinas, para identificação de "pontos quentes" em uma 
base periódica, normalmente diária.  
d. Inspeção por furos sentinelas tell--tale   
A Norma API Std 560 fornece detalhes adicionais para apoiar os esforços de inspeção.  
 
Outra verificação importante é a inspeção dos suportes do forno e da caldeira.  
É comum que todas as fundações cedam e se assentem até certo ponto, que é chamado de 
recalque.  
Se o assentamento ou recalque for uniformemente distribuído, pouco ou nenhum problema 
pode ocorrer.  
Se o assentamento for irregular ou em grande extensão, podem ocorrer sérias consequências, 
para o forno ou caldeira. 
Assim, quer seja uniforme ou desigual, qualquer recalque em uma fundação deve ser estudado 
e, se necessário, verificado em intervalos frequentes por meio de medições de nível, que 
devem ser continuadas e plotadas, até que praticamente cesse o recalque. 
 

5. Norma Petrobras N 2322 Inspeção em Serviço de Fornos de Processo 
1 Objetivo  
1.1 Esta Norma fixa as condições exigíveis da inspeção de fornos horizontais e verticais, para o 
aquecimento/vaporização de hidrocarbonetos.  
1.2 Esta Norma se aplica à inspeção de fornos de processo.  
 
4 Condições gerais  
4.1 Inspeção em Operação  
4.1.1 Deve ser estabelecido um plano para inspeção de componentes externos e internos, que 
podem ser verificados em operação. Este Plano deve ser executado com base nos Relatórios 
de Inspeções anteriores.  
4.1.2 A inspeção em operação deve ser efetuada no mínimo com a seguinte periodicidade:  
Exame Visual Interno - semanal;  
Exame Visual Externo - mensal;  
Inspeção Termográfica Interna - semestral;  
Inspeção Termográfica Externa - anual. 
 
4.2 Inspeção Geral  
4.2.1 Deve ser estabelecido um plano de inspeção interna e externa dos componentes externos 
e internos.  
4.2.2 Deve ser realizada a cada parada programada do equipamento, de acordo com seu 
histórico. 
 
5 Roteiros de inspeção  
5.1 Inspeção em Operação 
a) Verificar as condições operacionais do forno, e eventuais ocorrências anormais;  
b) Verificar a existência de incidência de chama e deformação nos tubos;  
c) Verificar o estado do refratário quanto a quedas;  
d) Verificar as condições físicas dos suportes dos tubos;  
e) Verificar as condições físicas da chaparia, estruturas, dutos, chaminés e plataformas, quanto 
a pintura, corrosão e deformações;  
f) Verificar a condição física do sistema de ramonagem;  
g) Verificar as condições físicas das linhas externas ao forno;  
h) Verificar as colunas e vigas da estrutura externa das plataformas e passarelas quanto a 
corrosão e avarias mecânicas tais como: deformações, trincas, desnivelamentos e 
afrouxamento das ligações aparafusadas; 
i) Verificar as fundações quanto a recalques e estufamento e/ou rompimento da base de 
concreto e exposição da ferragem à corrosão;  
j) Verificar a existência de pontos de temperatura anormal nos diversos componentes através 
inspeção termográfica. 
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l) Verificar através das janelas de inspeção da convecção, possível acúmulo de fuligem e/ou 
refratários, que possam obstruir a passagem dos gases com a consequente pressão positiva 
na câmara de radiação. 
 
5.2 Inspeção Geral 
Inspeção detalhada dos seguintes componentes e partes .com critérios de aceitação  
Queimadores 
Dutos de Ar e Gases de Combustão 
Linhas Externas ao Forno 
Ramonadores 
Termopares de Parede 
Abafadores  
Cabos e fixação do aterramento elétrico. 
Câmara de Radiação  

 Serpentina de Hidrocarbonetos e suportes 
 Refratário 
 Chaparia 
 Cone/Camisa 
 Sistema de Proteção  

           a) Janelas de explosão;  
           b) Sistema de vapor de abafamento;  
Câmara de Convecção  

 Serpentina de Hidrocarbonetos e suportes 
 Serpentina de Vapor e suportes 
 Ramonadores 
 Refratário 
 Chaparia 
 Caixa de Fumaça e Chaminé 
 Caixa de Cabeçotes/Curvas 

 
6. Norma Petrobras N-2318 Inspeção em Serviço de Tanque de Armazenamento 

Atmosférico 
4.2 Programação de Inspeção Geral  
Deve ser elaborada e revista anualmente, com a participação de representantes das áreas de 
manutenção, inspeção e operação, considerando as seguintes informações:  
a) prazo de inspeção;  
b) recomendações emitidas decorrentes da inspeção externa;  
c) histórico de problemas ocorridos em campanha.  
 
4.3 Intervalos de Inspeção 
4.3.1 Inspeção Externa 
A inspeção externa deve ser realizada no máximo a cada 5 anos. 
NOTA Em nenhum caso a inspeção externa deve ultrapassar o prazo de 1/4 da vida útil 
estimada para o costado e teto. 
 
4.3.2 Inspeção Geral 
Os intervalos de inspeção geral devem atender aos critérios descritos no API STD 653. 
Notas: 

1- Inspeção geral executada com o tanque fora de operação consistindo em inspeção 
interna e externa de todos os seus componentes, incluindo base, diques e bacia de 
contenção. 

2- Em caso de incêndio, vazamento ou dano mecânico que possa afetar a integridade do 
equipamento, as partes afetadas devem ser inspecionadas extraordinariamente para 
avaliar as condições físicas antes do retorno do equipamento à operação. 

 
6.2 Inspeção Interna  
Antes de iniciar a inspeção, verificar se as superfícies internas do tanque tais como chapas, 
juntas soldadas no teto, fundo, costado e os equipamentos e acessórios internos estão limpos, 
sem incrustações, carepas e produto aderido. Caso não apresentem condições adequadas 
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para inspeção, deve ser aplicado hidrojateamento ou jateamento comercial, parcial ou em toda 
superfície a examinar. 
 

7. Norma Brasileira ABNT 17505-2 Armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis Parte 2 Armazenamento em tanques, em vasos e em recipientes 
portáteis com capacidade superior a 3.000 litros 

Inspeção e manutenção de tanques de superfície 
A inspeção e a manutenção de tanques de superfície devem atender aos requisitos a seguir. 
Cada tanque de superfície deve ser inspecionado e mantido de acordo com a Norma Brasileira 
aplicável e na inexistência desta, de acordo com o API 653, com o STI SP 001 ou norma 
internacional aceita, como aplicável. 
 
Tanques com teto flutuante externo, tipo pontão, devem ser inspecionados, em intervalos que 
não excedam cinco anos, pelos métodos e testes visuais, para assegurar que o tubo-guia e os 
flutuadores estejam mecanicamente seguros, a fim de garantir a flutuabilidade do teto e para 
assegurar que o tubo-guia e os flutuadores não contenham líquidos ou vapores resultantes de 
vazamentos ou furos por corrosão nas peças. O risco a evitar é a concentração de vapores 
inflamáveis na faixa de inflamabilidade, que obrigam a retirada de operação do tanque. 
Os respiros também devem ser inspecionados para assegurar que não estejam obstruídos. 
 

8. API Std 653 - Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction  
Downstream Segment  
6.2 Considerações sobre a frequência das inspeções  
6.2.1 Vários fatores devem ser considerados para determinar os intervalos de inspeção para 
tanques de armazenamento.  
Estes incluem, mas são não se limitam aos seguintes: 
a. A natureza do produto armazenado. 
b. Os resultados das verificações visuais de manutenção. 
c. Subsídios de corrosão e taxas de corrosão. 
d. Sistemas de prevenção de corrosão. 
e. Condições em inspeções anteriores. 
f. Os métodos e materiais de construção e reparação. 
g. A localização de tanques, como aqueles isolados ou em áreas de alto risco. 
h. O risco potencial de poluição do ar ou da água. 
I. Existência de sistemas de detecção de vazamentos. 
j. Mudança no modo de operação (por exemplo: ciclagem de enchimento-e esvaziamento, com 
apoio sobre as pernas-suportes  dos tanques de teto flutuante). 
k. Requisitos jurisdicionais. 
I. Mudanças no serviço (incluindo alterações na água residual no fundo). 
m. A existência de um fundo duplo ou de uma barreira  de prevenção de vazamentos. 
6.2.2 O intervalo entre as inspeções de um tanque (ambos interno e externo) deve ser 
determinado por seu histórico de serviço, a menos que razões especiais indiquem que uma 
inspeção mais cedo deve ser feita.  
Um histórico do serviço de um determinado tanque ou de um tanque em serviço semelhante 
(de preferência no mesmo local) deve ser disponível para que as inspeções completas possam 
ser agendadas, com uma frequência compatível com a taxa de corrosão do tanque. 
Métodos de inspeção não destrutivos em operação devem ser considerados ao estabelecer 
frequências de inspeção. 
6.2.3 Regulamentos de jurisdição local, em alguns casos, controlam o frequência e intervalo 
das inspeções. Estes regulamentos podem incluir requisitos de perda de vapor, condição de 
vedação, vazamento, contenção adequada em caso de vazamento e procedimentos de reparo. 
O conhecimento de tais regulamentos é necessário para garantir o cumprimento da 
programação e requisitos de inspeção. 
 
6.3 Inspeções pelo lado externo do tanque  
6.3.1 Inspeções de rotina de tanques em serviço  
6.3.1.1 A condição externa do tanque deve ser monitorada por inspeção visual a partir do solo.  
Esta inspeção pode ser feita pelo proprietário/operador e pode ser feita por outros que não os 
inspetores autorizados.   
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O pessoal que realiza esta inspeção deve estar ciente das condições de instalação do tanque e 
das características do produto armazenado. 
6.3.1.2 O intervalo de tais inspeções deve ser consistente com as condições no local 
específico, mas não deve exceder um mês. 
6.3.1.3 Esta inspeção de rotina em serviço deve incluir uma inspeção visual das superfícies 
externas do tanque.  
Evidência de vazamentos; distorções do costado; sinais de recalque do solo; corrosão; e 
condição da fundação, da pintura, do isolamento térmico e dos acessórios devem ser 
documentados para ação de acompanhamento por um inspetor autorizado. 
 
6.3.2 Inspeção Externa 
6.3.2.1 Todos os tanques devem ser submetidos a uma inspeção visual externa por um 
inspetor autorizado. Esta inspeção deve ser chamada de inspeção externa e deve ser realizada 
pelo menos a cada 5 anos ou RCA/4N anos (onde RCA é a diferença entre a espessura 
medida do costado e a espessura mínima exigida, em mils-milésimos de polegada (0,001 
polegadas) e N é a taxa de corrosão do costado em mils por ano) o que for menor.  
Os tanques podem estar em operação durante esta inspeção. 
6.3.2.2 Tanques isolados precisam ter o isolamento removido apenas na medida necessária 
para determinar a condição da parede externa do tanque ou do teto. 
6.3.2.3 Os componentes do sistema de aterramento do tanque, como derivações ou conexões 
mecânicas de cabos, devem ser verificados visualmente. As práticas recomendadas que tratam 
da prevenção da ignição de hidrocarbonetos são cobertas pelo API RP 2003. 
 
6.4.2 Inspeção interna 
6.4.2.1  Os intervalos entre as inspeções internas devem ser determinados pelas taxas de 
corrosão medidas durante inspeções ou antecipadas com base na experiência com tanques em 
serviço semelhante.  
Normalmente, as taxas de corrosão do fundo regem o intervalo de inspeção, através dos 
valores medidos das espessuras remanescentes das chapas do fundo, em cada inspeção, que 
devem ser maior que a espessura mínima requerida, pelo projeto, para as chapas do fundo do 
tanque.  
Assim, o intervalo para a próxima inspeção deve ser definido de modo que as espessuras 
remanescentes das chapas do fundos previstas para a próxima inspeção, não sejam inferiores 
aos valores mínimos de projeto.   
Em nenhum caso, no entanto, deve o intervalo de inspeção interna exceder 20 anos. 
 
6.4.2.2 Quando as taxas de corrosão não são conhecidas e não há experiência de serviço 
semelhante disponível para estimar a espessura mínima do fundo, na próxima inspeção, o 
intervalo de inspeção interna não deve exceder 10 anos. 
 
6.8 Registros 
6.8.1 Geral 
Os registros de inspeção formam a base de um programa de inspeção/manutenção 
programada. 
É reconhecido que os registros podem não existir para tanques mais antigos, e os julgamentos 
devem ser baseados em experiência com tanques em serviços semelhantes. 
O proprietário/operador deve manter um arquivo de registro completo composto por três tipos 
de registros, a saber: registros de construção, histórico de inspeção e histórico de 
manutenção/reparo/alteração. 
 

9. API Std 570 Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and 
Alteration of Piping Systems 

A intenção da Norma API Std 570 é especificar a inspeção em serviço e o plano de 
monitoramento para determinar a integridade de tubulações, que já entraram em operação, 
identificando quaisquer mudanças nas condições da tubulação, que podem comprometer a 
operação segura e contínua e requerem ações corretivas. 
A Norma API 570 é um código que cobre a classificação de sistemas de tubulação metálicas e 
de plástico reforçado com fibra de vidro (FRP), inspeção em serviço, reparos e alterações e 
seus respectivos dispositivos de alívio de pressão. 
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O objetivo é especificar o programa de inspeção e monitoramento em serviço necessário para 
determinar o nível de integridade da tubulação.  
Esse programa de inspeção deve fornecer avaliações, razoavelmente precisas e oportunas, 
para determinar se alguma alteração nas condições da tubulação pode comprometer a 
operação segura contínua.  
Também é intenção desta Norma que os usuários/proprietários respondam a quaisquer 
resultados de inspeção, que exijam ações corretivas para garantir a operação segura e 
contínua da tubulação 
A Norma API Std 570 foi desenvolvida para as indústrias de refino de petróleo e processos 
químicos, mas pode ser usada, quando prático, para qualquer sistema de tubulação de  
organizações que mantêm ou têm acesso a uma inspeção autorizada, com inspetores e 
examinadores tecnicamente qualificados e certificados. 
 
Definições 

 Tubulação de processo 
É a tubulação de hidrocarboneto ou produto químico localizada ou associada a uma refinaria 
ou instalação de manufatura. A tubulação do processo inclui além dos sistemas dentro das 
unidades de processo  on-site, também as tubulações sobre as tubovias  piperacks, e 
tubulações de interligação com o parque de tancagem off-site, mas exclui as tubulações de 
utilidades (ar, vapor e água). 
 

 Tubulação auxiliar 
Tubulação de instrumentos e máquinas, tubulação secundária de processo de pequeno 
diâmetro e linhas de acionamento hidráulico de válvulas. Os exemplos incluem linhas de 
flushing, linhas de óleo de selagem, linhas de analisador, linhas de equilíbrio, linhas de gás 
tampão, drenos e vents 
 

 Sistemas de tubulação em serviço 
São aqueles já colocados em operação..  
NOTA 1 Não inclui sistemas de tubulação que ainda estão em construção ou em transporte 
para o local antes de serem colocados em serviço ou sistemas de tubulação que foram 
aposentados. 
NOTA 2 Os sistemas de tubulação que não estão atualmente em operação devido a uma 
interrupção do processo, parada ou outra atividade de manutenção, ainda são considerados 
"em serviço". A tubulação sobressalente instalada também é considerada em serviço; enquanto 
a tubulação sobressalente que não está instalada não é considerada em serviço.  
 

 Inspeção em serviço  
São todas as atividades de inspeção associadas à tubulação, após ela ter sido colocada em 
serviço, mas antes de ser removida. 
 

 Inspeção   
É a avaliação externa, interna ou on-stream (ou qualquer combinação das três) das condições 
da tubulação conduzida pelo inspetor autorizado ou seu representante.  
NOTA Os NDTs-Exames Não Destrutivos podem ser conduzidos por examinadores a critério 
do inspetor de tubulação autorizado e tornar-se parte do processo de inspeção, mas o inspetor 
de tubulação autorizado deve revisar e aprovar os resultados. 
 

 Inspeção interna  
É a inspeção realizada no interior de um sistema de tubulação usando técnicas visuais e / ou 
NDTs-Exames Não Destrutivos 
 

 Inspeção externa  
É a inspeção visual realizada do lado de fora do sistema de tubulação, para identificar 
condições que possam impactar a capacidade das tubulações, de conter a pressão interna, 
Também são verificadas as condições da pintura ou do revestimento isolante; as estruturas de 
suporte (por exemplo, pilares, suportes de tubos, escadas, plataformas, sapatas, extensores, 
instrumentos e as conexões de pequeno diâmetro das ramificações). 
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Classificação de tubulações e de sistemas de tubulações conforme Norma API Std 570 
A Norma API Std 570 apresenta uma classificação de tubulações em Classes de Tubulações, 
para permitir a gestão da inspeção dos sistemas de tubulações de forma organizada e 
eficiente. 
 

Classes de 
tubulação 

Características  

 1 

Serviços com alto potencial de risco sob o ponto de vista de segurança, 
continuidade operacional e meio ambiente, no caso de ocorrer vazamento.  
São os serviços com maior potencial de resultarem em uma emergência imediata 
se houver vazamento, por risco de incêndio ou toxidade.  
Exemplos de sistemas que geralmente são de alto risco, mas não limitados a 
estes, estão listados a seguir: 
 Produtos inflamáveis que são auto refrigerantes e podem causar fratura frágil 

em caso de vazamentos (ex. GLP e Gás Natural); 
 Produtos pressurizados voláteis que podem rapidamente se vaporizar e 

formar uma mistura explosiva em situações de vazamentos (ex.: C2, C3 e 
C4).  Os fluidos que podem vaporizar rapidamente são aqueles com 
temperaturas de ebulição atmosférica inferiores a 50°F (10°C) ou quando a 
temperatura de ebulição atmosférica é abaixo da temperatura de operação 
(normalmente uma preocupação com serviços de alta temperatura); 

 Produtos inflamáveis que operem acima da temperatura de autoignição; 
 Produtos que apresentam teor H2S ≥ 3% em peso no líquido ou ≥ 500 ppmv 

no vapor Classificação: Fluido Categoria “M” do código ASME B31.3; 
 Serviço com H2S úmido conforme Norma NACE MR0103; 
 Hidrocarbonetos com temperatura maior que 250°C; 
 Produtos tóxicos ou letais (ex.: HF, Cl2, Benzeno, H2S); 
 DEA rica; 
 Hidrogênio; 
 Água, vapor d’água e condensado que operem em pressões iguais ou 

superiores a 50 kgf/cm²; 
 Sistemas auxiliares que impliquem em riscos à segurança ou continuidade 

operacional em caso de falha; 
 Tubulação sobre ou adjacente à água e canalização sobre o caminho público. 

2 

Serviços com médio potencial de risco sob o ponto de vista de segurança, 
continuidade operacional e meio ambiente, no caso de ocorrer vazamento.  
Exemplos de sistemas que geralmente são de médio risco, mas não limitados a 
estes, estão listados a seguir: 
 Hidrocarbonetos com temperatura menor que 250°C, localizados dentro ou 

entre unidades de processo; 
 Produtos que apresentam H2S com teor menor que 3% em peso no  líquido e 

menor que 500 ppmv no vapor;  
 Produtos químicos  e ácidos fortes e cáusticos (ex.: soda cáustica, ácido 

sulfúrico); 
 Água, vapor d’água e condensado que operem em pressões inferiores a 50 

kgf/cm². 
Nota: 
Os serviços não incluídos em outras classes pertencem à Classe 2.  
Esta classificação inclui a maioria das tubulações de processo nas unidades on-
site no interior da unidade industrial e tubulações off-site fora da unidade 
industrial.   

3 

Serviços com baixo potencial de risco sob o ponto de vista de segurança, 
continuidade operacional e meio ambiente no caso de ocorrer vazamento.  
Serviços que mesmo quando inflamáveis, não vaporizam significativamente 
quando vazam, tais como os que operam abaixo do ponto de fulgor flash point, e 
não estão localizados em áreas de alta atividade humana.  
Exemplos de sistemas que geralmente são de baixo risco, mas não limitados a 
estes, estão listados a seguir: 
 Hidrocarbonetos em linhas de transferência de produtos para tanques e 

estações de carregamento, com exceção das tubulações já enquadradas em 
alguma classe anterior; 

 DEA pobre; 
 Gases inertes. 
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 Intervalos máximos entre inspeções 
A periodicidade de inspeção deve ser determinada pelos órgãos de inspeção de equipamentos, 
porém não maior que os prazos máximos da tabela “Intervalos ou prazos máximos entre 
inspeções” a seguir, com base nos seguintes itens: 
a) histórico da tubulação; 
b) criticidade do sistema; 
c) relatórios de inspeção anteriores; 
d) alterações de projeto da tubulação; 
e) facilidade de intervenção na tubulação; 
f) mudanças operacionais; 
g) qualquer outro fator considerado relevante. 
 
Na Tabela a seguir são apresentados os intervalos máximos entre inspeções recomendados, 
em função das Classes dos serviços de tubulação descritos. 
A possibilidade de ocorrência de corrosão generalizada ou localizada, pitting, trincas e outros 
danos e formas de deterioração deve ser levada em conta na determinação dos vários 
intervalos de inspeção.  
Os intervalos de inspeção devem ser revisados e ajustados quando necessário após cada 
inspeção ou alteração significativa nas condições operacionais, mas não deves ser maiores 
que os prazos máximos indicados na tabela, a seguir. 
 

Intervalos ou prazos máximos entre inspeções  
Classe da 
tubulação 

Inspeção geral – 
interna e externa 

Medição de 
espessura 

Inspeção externa  

Classe 1  5 anos 5 anos 
Classe 2 10 anos 5 anos 
Classe 3 10 anos 10 anos 
Classe 4 A critério do Órgão de 

inspeção 
A critério do Órgão de 
inspeção 

Pontos de injeção 
de misturas  
corrosivas 

3 anos  Conforme Classe da 
tubulação 

Interface 
solo - ar 

Ver nota abaixo Conforme Classe da 
tubulação 

Nota  A interface solo-ar de tubulações enterradas deve ser incluída no programa de 
inspeção de tubulações, mesmo que estejam protegidas com sistema de proteção 
catódica. Caso seja encontrada deterioração do revestimento na interface solo-ar, é 
importante verificar a ocorrência de corrosão na tubulação. 

 
As inspeções de tubulações enterradas devem ser realizadas por amostragem, por meio de 
escavações em locais a serem definidas pelo Órgão de inspeção, conforme a avaliação dos 
seguintes itens 

 Histórico de falhas; 

4 

Serviços que não apresentam potencial de risco sob o ponto de vista de 
segurança, continuidade operacional e meio ambiente no caso de ocorrer 
vazamento (não inflamáveis e não tóxicos).  
Exemplos de sistemas que geralmente são de risco nulo, mas não limitados a 
estes, estão listados a seguir: 
 Sistemas de águas em geral (por exemplo: de incêndio, de mancal, industrial, 

resfriamento, desmineralizada e potável); 
 Vapor d’água e condensado de baixa e média pressão, até 15 kgf/cm²; 
 Ar de serviço e de instrumentação; 
 Sistemas de utilidades: ar, vapor e água; 
 Nitrogênio; 
 Óleo lubrificante, óleo de selagem; 
 Canalizações de drenagem e esgoto; 
 Espuma de combate a incêndio. 
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 Acompanhamento do sistema de proteção catódica 
 Resistividade do solo 
 Contaminação do solo. 

 
10.   Definições 

 Tubulação  
É uma estrutura composta por tubos metálicos ou não, acessórios ou componentes de 
tubulação e válvulas, usada para transportar, distribuir, misturar, separar, descarregar, controlar 
e medir fluxos de fluidos líquidos, vapores ou gases.  
 Sistema de tubulações 
É o conjunto de tubulações interligadas, com a mesma função e sujeitas às mesmas condições 
de projeto, ou seja, quando projetadas pelo mesmo Código ou Norma; contendo o mesmo 
fluido ou outro semelhante; pressão e temperatura iguais ou muito similares; possuem o 
mesmo material e taxa de corrosão semelhante; presentes em instalações industriais de 
óleo&gás, de refinarias de petróleo, petroquímicas, termoelétricas, incluindo também as 
indústrias alimentícias, fármaco-químicas e de alta pureza,. 
 Tubulações de caldeiras e de vapor d’água conforme ASME B31.1 Power Piping 
Tubulação normalmente encontrada em estações geradoras de energia termoelétrica, em 
plantas industriais, sistemas de aquecimento geotérmico e centrais de sistemas de 
aquecimento e refrigeração. 
 Tubulações de processo e utilidades conforme ASME B31.3 Process Piping 
Tubulação normalmente encontrada em refinarias de petróleo e petroquímicas; indústrias 
químicas e farmacêuticas, plantas de têxteis, de papel, fábricas de semicondutores e 
criogênicas; plantas de processamento de plataformas de óleo&gás e nos parques de 
tancagem de tanques e esferas de armazenamento de terminais marítimos. Também inclui as 
tubulações que interconectam equipamentos dentro de um “skid” ou módulo prefabricado. 
 Classes de Tubulações 
Classe é um termo geral aplicável à condição operacional de uma tubulação e sistema de 
tubulações, considerando o conjunto das propriedades químicas e físicas do fluido, processado 
ou transportado, os contaminantes presentes, pressão e temperatura de operação, e outros 
fatores como tipo de ataque corrosivo, toxidez, inflamabilidade e explosividade. 
Para a construção, a classe da tubulação define as bases para projeto mecânico, a seleção de 
material dos componentes, as limitações de condições operacionais (temperatura, pressão), os 
requisitos específicos de fabricação e montagem (soldagem, tratamento térmico, inspeção, 
ENDs-Ensaios Não Destrutivos e testes de aceitação), regras de ligação entre os componentes 
(solda, flanges, roscas) e salvaguardas para segurança da instalação, dos operadores e do 
meio ambiente. 
Após a entrada em operação, a classe da tubulação define e especifica o acompanhamento em 
serviço, os intervalos entre inspeções, os tipos de exames, a manutenção e os reparos, a 
serem realizados.  

 Inspeção de fabricação e montagem de sistemas de tubulações 
São as atividades de inspeção executadas durante a fabricação e montagem, a fim de conferir 
o atendimento ao projeto e verificar a integridade das tubulações instaladas. 

 Inspeção em serviço de sistemas de tubulações 
São todas as atividades de inspeção associadas à tubulação após sua colocação em operação 
ou serviço. 
As atividades incluem as avaliações externa, interna e enquanto em operação on-stream (ou 
qualquer combinação das três) da condição física da tubulação conduzidas por inspetor 
qualificado e autorizado 

 PIT- Plano de inspeções e testes de tubulações 
É a sequência de inspeções e testes a serem executadas durante a fabricação e montagem 
das tubulações. 

 Plano de inspeção em serviço de tubulações 
É o documento que descreve as técnicas e métodos a serem utilizados para realizar a inspeção 
de uma tubulação ou de um sistema de tubulações e contém a programação de inspeção.  
O plano de inspeção deve ser elaborado por Engenheiro de Inspeção e aprovado por PH-
Profissional Habilitado, e tem como base as características de projeto da tubulação, os 
prováveis modos de deterioração, o histórico operacional e os relatórios de inspeções 
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anteriores, e deve permitir a realização da inspeção e análise de vida residual, conforme 
padrões das normas aplicáveis. 
O plano de inspeção deve levar em consideração as seguintes informações da tubulação ou do 
sistema de tubulações: 

 Lista de linhas, fluxogramas e isométricos de tubulações a serem inspecionadas; 
 Isométricos de inspeção com registros dos pontos monitorados com medição de 

espessura local e trechos mortos (sem circulação de fluido); 
 Fluidos transportados; 
 Pressão e temperatura de operação; 
 Mecanismos de danos previstos, métodos de inspeção e taxas de progressão da 

corrosão; 
 Relatórios com histórico de inspeções anteriores;  
 Avaliação de vida remanescente, em função do mecanismo de deterioração, e tempo de 

operação; 
 Recomendações a partir dos resultados das análises de ocorrências durante a 

operação;  
 Análise das modificações de projeto; 
 Avaliação dos efeitos de mudanças de parâmetros de condições operacionais, tipo de 

fluido e alteração da pressão ou temperatura de operação; 
 Pontos com diferentes taxas de corrosão, como exemplo, pontos de injeção de produtos 

químicos e trechos mortos; 
 Frequência de inspeção, em consonância com os documentos de referência; 
 Análise das consequências para os trabalhadores, instalações e meio ambiente por 

possíveis falhas das tubulações. 


