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RESUMO

A inspeção em equipamentos estáticos tais como tanques e vasos de pressão
vem ganhando cada vez mais destaque dentro do cenário das indústrias nacionais e
internacionais. Isto ocorre devido à necessidade de se aumentar a confiabilidade dos
equipamentos, garantindo a sua integridade física, devido aos grandes incidentes do
passado que levaram a significativas perdas financeiras e de vidas devido a falhas
na gestão e controle da integridade/corrosão dos mesmos. No Brasil a norma
regulamentadora NR-13 define os critérios para a classificação e frequência de
inspeção dos equipamentos pressurizados estáticos para a gestão dos mesmos. Por
ser uma norma defasada, a mesma não aborda tecnologias emergentes como a
gestão de risco para equipamentos estáticos estanques. Este estudo apresenta a
aplicação da metodologia de inspeção baseada em risco (IBR) através da API-580,
que pode ser utilizada para complementar a norma referida regulamentadora do país
e, também, padrões corporativos internos para os equipamentos que não são
enquadrados nesta NR. Com ela pode-se gerar estratégias de inspeções mais
robustas e alinhadas com os potenciais mecanismos de danos a que os
equipamentos estejam suscetíveis. Neste trabalho, para demonstrar a aplicabilidade
da API-580 foram selecionados cinco equipamentos, sendo dois tanques
pressurizados (um para amônia a 10 kgf/cm 2 e outro de ar comprimido a 9 kgf/cm2),
e dois tanques atmosféricos, um tanque de matéria prima e outro de tratamento de
efluentes, sendo este, em função de suas características, avaliado em dois pontos, o
casco e o fundo. Foi selecionado também um trecho de tubulação de ligação entre a
planta principal e planta de tratamento de efluentes. Embora o trabalho possa ser
realizado de forma independente, com registros manuais, optou-se por aplicar um
software de avaliação de risco compatível com outro utilizado pela empresa na
gestão e planejamento da unidade. A metodologia avalia as consequências que um
furo padrão poderia resultar tanto em riscos aos trabalhadores, à sociedade, ao meio
ambiente e as consequências econômicas de uma parada na unidade para o seu
reparo. Como resultado, verificou-se que os vasos de pressão devem seguir a
frequência de inspeção definida pela NR13, em função da legislação, porém com um
escopo de inspeção mais alinhado ao mecanismos de danos suscetíveis. Já os
tanques atmosféricos tiveram diferentes classificação de riscos, sendo que no de
matéria prima a inspeção pode ser realizada em períodos significativamente mais
longos quando comparados com a estratégia atual, resultando em economia para a
empresa. O tanque de tratamento de efluente apresenta riscos diferentes para o
casco e o fundo, devendo este último ser avaliado com maior frequência. A
tubulação de efluentes, que sempre foi inspecionada esporadicamente por
precaução, revelou uma necessidade de inspeção mais frequente, por apresentar
um risco maior do que o anteriormente verificado. Assim, concluiu-se que a
avaliação de risco pela API -580 pode trazer benefícios para os operadores, que são
expostos a menos riscos, ao ambiente por reduzir o risco de vazamentos e
contaminação e também para a empresa, seja econômica pela redução das perdas
de produção e na preservação da sua imagem perante sociedade e empregados.
Palavras Chaves: Inspeção Equipamentos Estáticos; Gestão de Risco; Integridade
Mecânica; Ensaios não Destrutivos; Inspeção Baseada em Risco.

ABSTRACT
Critical Analysis of Implementation of Risk-Based Inspection Methodology in Static
Equipment of a Chemical Plant

The inspection of static equipment such as tanks and pressure vessels has
gaining increasing prominence within the scenario of the national and international
industries, due the necessity to increase the reliability of equipment, ensuring their
physical integrity and also due major incidents in the past. these have led to
significant financial and life losses due the failure on the management and control of
their integrity/corrosion process. The Brazilian regulatory standard NR-13 defines the
criteria for the classification and inspection frequency of static pressurized
equipment. NR-13 does not address emerging technologies such as risk
management for static equipment. This study is focused on the application of the riskbased inspection methodology (RBI) through API-580, which can be used to
complement the country's aforementioned regulatory standard and also internal
corporate standards for equipment that is not framed in this NR. This implementation
can generate a more robust inspection strategies and aligned with the potential
damage mechanisms to which equipment is susceptible. To demonstrate the
applicability and the results of the API-580 evaluation, five equipment were selected,
two pressurized tanks (one for ammonia at 10 kgf/cm 2 and one for compressed air at
9 kgf/cm2), two atmospheric tanks, one raw material tank and other for effluent
treatment which its characteristics was evaluated in two points: the shell and the
bottom Also a section of a connecting pipe between the main plant and the effluent
treatment system was selected.. Although, the work can be done with manual
records, it was decided to apply one risk assessment software compatible another
used by the company in the management and planning of the unit. The methodology
assesses the consequences that a standard ¼” hole could result in both risks to
workers, society, the environment and the economic consequences with a stop in
the unit to repair it. As a result, it was found that pressure vessels must keep their
current inspection frequency defined by NR13, to be in compliance with the
legislation, but with an inspection scope more aligned with the susceptible damage
mechanisms. The atmospheric tanks had different risk classifications: the raw
material thank the inspection can be performed in significantly longer periods when
compared to the current strategy, resulting in savings for the company. The effluent
treatment tank presents different risks to the shell and bottom, the latter being
evaluated more frequently. The effluent pipe, which has always been inspected
sporadically, just for precaution, revealed a more frequent need for inspection
because it presents a higher risk than previously verified. Thus, it was concluded that
API-580 risk assessment can bring benefits to operators, who are exposed to less
risks, to the environment by reducing the risk of leaks and contamination and also for
the company, not only economically due less production losses but also due its
image for the society and employees.
Keywords: Inspection for static equipment; Risk Management; Mechanical Integrity;
Non Destructive Test; Risk Based Inspection.
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INTRODUÇÃO
A inspeção e gestão de equipamentos estáticos (tanques, vasos de pressão,
tubulações, válvulas de alívio e etc.) vem ganhando importância cada vez maior
dentro dos departamentos de manutenção, projetos, produção e segurança de
processo no cenário industrial. Devido a grandes acidentes no passado por falhas
relacionadas a corrosão e ao surgimento de normas como a OSHA 1910, fez com
que a avaliação da integridade mecânica de equipamentos estáticos assumisse um
papel

relevante

na

indústria

contemporânea

e

consequentemente

um

desenvolvimento do tema nas últimas décadas (SANDERS, 2015). Inspetores de
equipamentos e engenheiros de integridade mecânica, que são responsáveis pelas
inspeções e gestão dos programas relacionados à área, deixaram de ter um papel
coadjuvante nas operações e passaram ganhar cada vez mais representatividade e
reconhecimento na indústria, participando ativamente de decisões estratégicas nas
unidades em que trabalham.
Estudos mostram que a corrosão global possui um custo estimado em 2.5
trilhões de dólares, que corresponde ao equivalente a 3.4% do PIB (Produto Interno
Bruto) global. Utilizando-se programas de controle e gestão, estima-se uma
economia entre 15 a 35% nos custos totais, que potencialmente poderia alcançar
875 bilhões de dólares. (NACE INTERNATIONAL, 2016).
Atualmente no Brasil está em vigência a norma regulamentadora NR-13, que
define a categoria do equipamento estático (caldeiras, vasos de pressão, tubulações
e tanques atmosféricos) com frequências fixas de inspeção baseada no tempo, sem
uma definição de escopo mínimo para as inspeções internas e externas. (MT, 2017).
Para empresas que possuem a equipe própria de inspeção e gestão, a própria NR13 prevê a modalidade Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos (SPIE) que
abre a possibilidade de extensão dos prazos das inspeções internas e externa, sem
definir um escopo mínimo para cada equipamento.
Em função de uma série de fatores, como o crescente aumento dos custos
de

manutenção,

a

não

otimização

dos

tempos

e

escopos

das

inspeções/manutenções, ao elevado número de equipamentos, a idade avançada
das unidades fabris e a criação de normas e padrões nacionais e internacionais mais
restritivas, observam-se custos envolvendo manutenção que podem alcançar 40%
do orçamento anual da unidade. Diante dessa situação em um mercado cada vez
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mais competitivo, a busca por estratégias de manutenção otimizadas e com um viés
de mais segurança torna-se algo valorizado no mercado. (ETI; OGAJI; PROBERT,
2006).
Em 1993 foi iniciado um projeto envolvendo 21 refinarias em conjunto com a
API (American Petroleum Institute) com o objetivo de desenvolver e padronizar uma
metodologia para inspeções baseada no risco, voltada primeiramente para aplicação
na indústria de óleo e gás. Como resultado desse esforço de se criar uma
metodologia padronizada formulou-se a norma API-580, que explica e detalhada as
etapas padrões para se criar e manter uma estratégia de inspeção baseada em
risco. (ROBERGE, 2012). Essa metodologia tem o potencial de preencher a lacuna
de otimização de frequências e escopos que a NR-13 não oferece atualmente, e
acrescentar uma análise de risco aos equipamentos estáticos que possuem
probabilidade da ocorrência de perda de contenção.
A introdução da metodologia de inspeção baseada em risco (RBI) combinada
a uma gestão eficiente mostra ser uma forma eficaz de melhorar indicadores de
confiabilidade ,e também, de influenciar no desenvolvimento da cultura de
segurança de processo e conhecimento técnico dos principais riscos da unidade.
(ETI; OGAJI; PROBERT, 2006).

Com o avanço da tecnologia e entrada da era da indústria 4.0, novas
ferramentas que respaldam e facilitam a implementação e gestão de estratégias de
inspeção baseada no risco estão se tornando cada vez mais disponíveis no
mercado. Softwares e empresas que suportam desde a implementação e
manutenção tem se tornado cada vez mais comum, fator esse que também tem
estimulado o início da adoção da metodologia na indústria nacional.
É com base neste cenário que se propõe aplicar a metodologia em uma empresa da
área química e avaliar os resultados dessa aplicação, como forma de evidenciar os
benefícios desta técnica na avaliação de rico de equipamentos, em complementação
da legislação vigente.
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OBJETIVO
Esse trabalho tem como

objetivo avaliar se a

estratégia de inspeção

baseada no risco desenvolvida através da API-580, apresenta benefícios técnicos à
unidade química no qual foi aplicada. Entre esses benefícios avaliados estão a
melhoria na estratégia de inspeção com escopos com maior aderência técnica aos
processos de degradação e corrosão que os equipamentos estáticos estão sujeitos.
Serão

analisados

os novos intervalos de inspeção no longo prazo quando

comparados com a estratégia atual, baseada em intervalos de tempo fixos que
seguem os padrões internos da empresa e as normas regulatórias do país quando
aplicável.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1

Inspeção Baseada em Risco
A inspeção baseada em risco tem seus primeiros relatos no final de 1980 nos

Estados Unidos da América. Em 1993 a API (American Petroleum Institute) elaborou
o que atualmente é a API-580 com o objetivo de desenvolver uma metodologia para
a aplicação na indústria de óleo e gás e, consequentemente, criar uma norma para
padronizar a aplicação da metodologia de inspeção baseada no risco nas indústrias
de óleo de gás,. (ROBERGE, 2012).
Uma das principais vantagens dessa metodologia é a possibilidade de trazer
maior visibilidade e gestão dos riscos de potenciais falhas estruturais para
equipamentos estáticos, que poderiam levar a uma perda de contenção do material
armazenado. A estrutura da metodologia é baseada no nível de risco que o
equipamento oferece a unidade produtiva, pessoas, comunidade e meio ambiente
em seu entorno. Esse risco é determinado através de uma metodologia que envolve
a probabilidade da falha combinada às consequências que a falha pode trazer a
unidade produtiva em questão (BHARADWAJ; SILBERSCHMIDT; WINTLE, 2012).
Segundo a API a definição de risco para essas análises é feita através da
equação 1. Os dois elementos que compõem a equação podem ser adaptados
segundo as especificações e características do processo da unidade no qual se está
implementando a metodologia, como, por exemplo, fatores como os custos de
manutenção e horas perdidas de produção devido a uma falha ou impactos
ambientais devido a especificidade da legislação local. (API(a), 2016).

𝑅 = 𝑃𝑂𝐹 𝑥 𝐶𝑂𝐹

(1)

onde:
•

R= risco

•

POF = Probabilidade de Falha

•

COF = Consequência de Falha

Os resultados da sua aplicação mostram que essa metodologia pode trazer
benefícios, tal como o aumento no nível de conhecimento técnico dos envolvidos na
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implementação da metodologia, como resultado das atividades envolvidas

no

levantamento e estudo das informações sobre equipamentos e processos bem como
na manutenção dos dados necessários para a correta classificação dos risco. Outro
benefício é uma melhor gestão dos principais riscos das unidades, com uma
ferramenta dinâmica no processo de priorização, gestão e mitigação dos riscos
relacionados a equipamentos estáticos. (SEO et al., 2015).
Outros resultados mostram que os intervalos entre as inspeções internas e
externas propostas pela metodologia de inspeção baseada no risco podem ser
maiores que os intervalos baseados no tempo ou por outras metodologias e guias
internos corporativos, conforme mostrado por SHISHESAZ et al., 2013. Eles
mostraram haver um escopo mais aderente para a detecção dos mecanismos de
degradação e corrosão, tais como trincas, perdas de espessura, “pittings” e
delaminações a que o sistema está sujeito e, consequentemente, uma melhor
gestão do risco dentro da unidade industrial.
Segundo estudo realizado nas refinarias de Abadan e Esfahan no Irã, em
equipamentos de destilação de óleo obteve-se como resultado intervalos de
inspeção quase duas vezes maiores quando se utilizada a metodologia de inspeção
baseada em risco, quando comparados com os intervalos da metodologia de
inspeção baseada no tempo. (SHISHESAZ et al., 2013).
As análises de inspeção baseadas em risco podem ser realizadas de forma
quantitativa e qualitativa seguindo as próprias normas da API, que serão
apresentadas a seguir.

3.1.1 Análise Quantitativa
O modelo de análise quantitativa leva em consideração como fonte para o
cálculo do risco e classificação na matriz, a probabilidade e a consequência da falha.
No modelo quantitativo o cálculo da probabilidade da falha é realizado
aritmeticamente

para

cada

mecanismo

de

degradação

e

corrosão

que,

tecnicamente, é denominado como mecanismo de dano a que o equipamento está
sujeito. O cálculo da probabilidade de sua ocorrência se dá através da equação 2
(API(b), 2016).
𝑃𝑓 (𝑡) = 𝑔𝑓𝑓. 𝐹𝑀𝑆 . 𝐷𝑓 (𝑡)
onde:

(2)
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•

Pf (t) é a probabilidade de falha em função do tempo.

•

𝑔𝑓𝑓 é a frequência de falha genérica para cada tipo de equipamento de
acordo uma base de dados representativa de falhas.

•

𝐷𝑓 (𝑡) é o fator de dano em função do tempo, que é aplicado de acordo
com cada mecanismo de dano que o equipamento esteja sujeito. Para
cada forma de degradação há um fator de dano específico.

•

𝐹𝑀𝑆 é resultado através do questionário de avaliação do sistema de
gestão da unidade para a integridade mecânica dos ativos

e

segurança de processo. A determinação desse valor é feita através de
um questionário no qual a pontuação vai de 0 até 1000 e está
disponível na API-581 parte 2 anexo 2.A (API(b), 2016). Um valor
próximo a 1000 significa que a corporação possui uma elevada
maturidade no programa de gestão de integridade mecânica e fatores
próximos a 0 significa uma baixa maturidade.
A probabilidade de falha calculada de forma quantitativa será a combinação
das probabilidades a que o equipamento está sujeito em cada um dos mecanismos
de dano presentes no mesmo (API(b), 2016). A API-581 que é a versão da norma
que detalha a análise quantitativa, traz as referências das probabilidades de falhas
(POF), consequências de falha (COF), metodologia de cálculo para cada
componentes e as recomendações de inspeções para cada tipo de equipamento e
sua respectiva localização em cada seção na norma. O Apêndice A mostra, de
maneira geral ,onde cada uma das seções está localizada na API-581 de acordo
com o tipo de equipamento.
A API-581 disponibiliza como referência as frequências de falhas genéricas
(𝑔𝑓𝑓) para cada um dos mais comuns equipamentos estáticos nas indústrias e seus
respectivos componentes estruturarias, como fundo de tanques, costados e calotas
dos vasos de pressão. O Apêndice B, mostra os dados de acordo com o tipo de
equipamento e o componente a ser analisado para a falha, visto que dificilmente
cada unidade produtiva que está aplicando a metodologia tenha tais dados e
histórico suficiente para o cálculo de tais probabilidades (API(b), 2016).
Os fatores de danos para cada tipo de mecanismos de dano 𝐷𝑓 (𝑡) e o
questionário - modelo do fator do sistema de gestão do programa de integridade 𝐹𝑀𝑆
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também estão disponíveis como referencias na norma API-581 conforme
apresentado nos Apêndices C e D.

3.1.2 Análise Qualitativa
O modelo qualitativo requer que os dados que descrevem a consequência e a
probabilidade sejam calculados e fornecidos por uma análise qualitativa, sendo
associado a tabelas e valores pré-determinados pela unidade produtiva em questão,
com os limites superiores e inferiores de referência. A consequência da falha é
classificada de A até E, sendo A à consequência menos grave e E mais grave. A
probabilidade de falha é classifica em números de 1 a 5, sendo 1 a probabilidade
mais baixa e 5 a mais alta (WANG et al., 2011).
Após a definição da probabilidade e consequência, o grau do risco será obtido
através da matriz de classificação apresentada na Figura 1. O risco é definido
através do cruzamento dos valores estabelecidos para a probabilidade e
consequência da falha no momento da análise, sendo que a classificação do risco
pode ser alto, médio alto, médio e baixo. Nos riscos com uma combinação de alta
probabilidade com uma alta consequência terá como resultante um risco alto e para
a combinação de baixa probabilidade e baixa consequência se terá um risco baixo
de acordo com a matriz padrão de risco da API-581. (API(b), 2016).
Figura 1– Matriz de Classificação de Risco

Fonte: (API(b), 2016).

Nesse modelo, o nível de acuracidade das probabilidades e consequências
irá depender muito do conhecimento prático sobre a unidade produtiva e do
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envolvimento das pessoas durante o processo de determinação e classificação dos
riscos (WANG et al., 2011). O modelo qualitativo é normalmente aplicado antes do
quantitativo, como um forma de preparação da unidade para os requisitos mínimos
da metodologia, como dados de falha, equipamentos e desenhos. Visto que, devido
a elevada complexidade e exigência de dados históricos para a implementação via
quantitativo (API-581), é recomendado como primeira etapa a implementação
qualitativa e após alguns ciclos de inspeção , coletada de dados e novas análises
dos riscos realizar a migração para o modelo quantitativo.
Os questionários para cada um dos itens que integram a probabilidade falha e
a consequência podem ainda ser modificados de acordo com os parâmetros de cada
negócio ou indústria. As Tabelas 1 e 2 apresentam um exemplo de questionário para
avaliação da probabilidade de falha e consequência financeira para determinado
equipamento via o modelo qualitativo.
Tabela 1 – Exemplo de Probabilidade Falha – Modo Qualitativo

5
4
3

Probabilidade da
Categoria
Muito Alto
Alto
Moderado

2

Baixo

1

Muito Baixo

Probabilidade de Falha
Descrição
1 ou mais em 10 casos de falha em uma base anual
1 ou mais em 100 casos de falha em uma base anual
1 ou mais em 1000 casos de falha em uma base anual
1 ou mais em 10000 casos de falha em uma base
anual
Menos de 1 em 10000 casos de falha em uma base
anual

Fonte: Autor
Tabela 2 – Exemplo de Consequência de Falha – Modo Qualitativo

Consequências Financeiras
Severidade
E
D

C

B
A
Fonte: Autor

Custos Perdas de Produção (R$)
X > R$1.000.000,00
X < R$1.000.000,00
X > R$500.000,00
X < R$500.000,00
X > R$100.000,00
X < R$100.000,00
X > R$10.000,00
X < R$10.000,00
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3.1.2.1Procedimento de Análise do Risco de Corrosão - Qualitativo
O processo para uma análise do risco de corrosão de um equipamento ou
sistema deve se iniciar por uma avaliação dos diagramas de processo da unidade.
Assim, é possível identificar os equipamentos estáticos da unidade e fazer a
separação dos sistemas por tipo de fluido. Por se tratar de uma análise qualitativa, é
imprescindível a participação do corpo técnico com considerável experiência na
operação e manutenção da planta. Essa equipe dará suporte na qualificação das
probabilidades das falhas (baseado principalmente na experiência de campo) e nas
suas consequências no caso de alguma falha no sistema ou equipamento,
classificando em valores de A até E para consequência e 1 a 5 para probabilidade
na matriz de qualificação de risco. (PERUMAL, 2014).
Após a qualificação, os riscos são classificados em seus respectivos níveis e
definidos como baixo, médio, médio-alto e alto. Porém, para que essa análise com a
equipe técnica da unidade seja completa, é necessário um certo grau de
conhecimento e identificação de informações a fim de garantir a qualidade,
confiabilidade e agilidade das análises que estão sendo realizadas. São elas
(PERUMAL, 2014):
•

Tipo de equipamento (vasos de pressão, tanques) ou tubulação.

•

Material de construção do equipamento ou tubulação.

•

Informações sobre revestimentos ou isolamentos térmicos.

•

Parâmetros do processo produtivo: Velocidade e composição dos fluidos.

•

Condições operacionais temperaturas, volumes e pressão.

•

Históricos de falha e reparos dos equipamentos.

•

Avaliação de custos e tempo de manutenções e reparos.

•

Custos de produção em caso de paradas do processo produtivo.

•

Custos e impactos ambientais em caso de falha.

•

Histórico de mudanças (Gestão da Mudança).
Tais itens são indicativos de boas práticas que devem ser consideradas

durante as análises, sendo que informações adicionais sobre o processo e
equipamentos são sempre úteis. (API(a), 2016). Caso a informação não esteja
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disponível é necessária à coleta em campo ou optar pela utilização de valores
conservadores (ex: taxa de corrosão) até que seja possível a real definição.
O processo de implementação e manutenção da estratégia de inspeção
baseada no risco é dinâmico, sendo que sempre que uma inspeção em campo é
realizada deve seguir o escopo proposto pela metodologia. Será necessário fazer
uma nova análise do equipamento ou sistema com os resultados coletados,
atualizando os níveis de risco, mecanismos de danos presentes, tais como trincas,
perdas de espessura, “pitting” e taxa de degradação. Esse processo pode gerar
uma estratégia com escopo e frequência diferente da aplicação anterior.
A Figura 2 traz o fluxograma com as etapas principais para realizar uma
análise classificação dos riscos através da metodologia da API-580. O fluxo mostra
as etapas necessárias e como o processo é sempre retroalimentado com novos
dados após cada ciclo de inspeção. É importante salientar que, independentemente
dos resultados obtidos, é recomendável a realização de uma análise pelos
especialistas da unidade. Tal análise deve verificar se a estratégia proposta,
composta por frequência e escopo das inspeções fazem sentido e não geram
nenhuma não conformidade às normas internas e legislações locais. (ZANG, 2017).
Figura 2 Fluxo de Análise e Classificação via RBI

Fonte: (ZANG, 2017)
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A Figura 3 apresenta o fluxograma do processo de manutenção das análises
de RBI. Conforme requerido pela metodologia da API-580, após toda inspeção e
consequentemente nova aquisição de dados em campo relativa aos equipamentos
inspecionados, será necessário realizar uma nova análise do risco. Caso uma
inspeção seja postergada por qualquer motivo, a norma da API-580, fazer uma nova
avaliação dos riscos, a fim de ser analisar se o risco irá aumentar para um nível
aceitável pela unidade.

Figura 3- Fluxo de Manutenção do RBI

Fonte: Autor

3.2

Norma Reguladora 13 (NR13)
A NR13 é uma norma regulamentadora criada pelo Ministério do Trabalho do

Brasil em 8 de junho de 1978 através da portaria de n°3.214. Até o momento essa
norma sofreu seis atualizações em seu conteúdo, sendo a última ocorrida em 28 de
setembro de 2017.
Ela tem como principal objetivo e escopo estabelecer requisitos mínimos para
a gestão da integridade estrutural e mecânica de caldeiras de vapor, vasos de
pressão, tanques atmosféricos e suas tubulações de interligação, considerando os
temas relacionados à instalação, inspeção, operação e reparos em casos de danos.
(MT, 2017). Através dessa norma se estabelece uma metodologia formal para a
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definição e classificação dos equipamentos que podem se enquadrar no escopo da
NR13 e quais são os requisitos mínimos para projetos de fabricação, documentação,
frequência de inspeções e testes, a fim de proporcionar a integridade do
equipamento ou sistema.

3.2.1 Caldeiras
A classificação para as caldeiras na NR 13 é a de que uma caldeira é
qualquer equipamento destinado a produzir e acumular vapor sob pressão superior à
atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, com um volume superior a 50 litros
e pressão interna superior a 60 kPa. Segundo a norma, os prazos e requerimentos
mínimos estabelecidos para as caldeiras deverá seguir a frequência de inspeção
interna e externa com prazo não superior a um ano. O mesmo prazo de inspeções
ou calibrações deve ser aplicado aos itens do sistema de alívio (proteção contra
sobre pressão) e instrumentação de operação. Ao completar 25 anos de operação, a
caldeira deverá passar por uma inspeção extraordinária, mais abrangente, com o
uso de técnicas mais elaboradas, contemplando a realização obrigatória de um novo
cálculo de vida residual, com o cálculo das perdas de espessura durante esse
período de uso e quando será atingindo a espessura mínima pelo norma de projeto.
Também deve ser calculado a máxima pressão de trabalho de acordo com a atual
espessura dos componentes. (MT, 2017).

3.2.2 Vasos de Pressão e Tubulações
A NR-13 classifica como vaso de pressão é enquadrado pela NR-13 aquele
no qual o módulo do produto da pressão máxima de operação expresso em kPa,
pelo volume interno em m3, seja maior que o valor absoluto de 8 e, neste caso, o
equipamento deverá obrigatoriamente seguir os requisitos estabelecidos pela norma
regulamentadora.
Também devem seguir os requisitos da norma os vasos de pressão que
contenham fluidos classe A, independentemente do valor do produto da pressão
pelo volume. (MT, 2017). A classificação dos fluidos dos vasos de pressão e
tubulações pode varia de A até D de acordo com Quadro 1.
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Quadro 1 - Classificação dos fluidos conforme a NR-13

Fonte: MT, 2017

As tubulações também devem seguir os requisitos estabelecidos pela norma
sempre que estiverem ligadas a vasos de pressão com fluidos de categoria A ou B, e
quando conectadas a caldeiras, independentemente de pressão ou volume.
Após a classificação do fluido, e a determinação do produto do volume pela
pressão máxima de operação, o vaso de pressão deve ser classificado em
categorias, para posteriormente definirem-se os intervalos máximos das inspeções
externas e internas desses equipamentos e suas respectivas tubulações, quando
aplicável. O Apêndice E apresenta a classificação dos vasos de pressão que são
enquadrados conforme os critérios apresentados anteriormente.
Após a definição da categoria do vaso de pressão, os prazos máximos para
inspeções externas e internas dos vasos de pressão classificados pela norma são
definidos de acordo com o Apêndice F. Para as tubulações, o prazo máximo para
inspeção é o mesmo da inspeção interna a qual ao vaso de pressão com menor
categoria a que a tubulação estiver conectada.
Como lacuna na NR-13, há questão de se não apresentar um escopo mínimo
obrigatório para as inspeções internas e externas, alinhado aos potenciais
mecanismos de degradação possíveis no equipamento. A NR-13 não foi concebida
com base em um modelo de PDCA (abreviação em inglês de Planejar, Fazer, Avaliar
e Agir- “Plan”, “Do”, “Check”, “Act”), faltando a ideia de um ciclo de trabalho
combinado e a melhoria continua após cada inspeção realizada (SOUZA,2008).
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3.2.3 Inspeções
A NR-13 separa as inspeções e a documentação técnica requerida com as
devidas evidencias dos equipamentos em duas fases. A primeira, ocorre durante o
projeto, ou antes do início das operações do equipamento, quando devem ser
apresentados os memoriais de cálculos, desenhos técnicos, certificados de materiais
e resultados dos ensaios realizados para atestar a qualidade da fabricação do
equipamento. Um ensaio obrigatório ao final do processo de fabricação de novos
equipamentos e caldeiras é o teste hidrostático, no qual o equipamento deve ser
pressurizado com água até 1,3 vezes a máxima pressão de trabalho admissível
determinada no memorial de cálculo.
Para a segunda fase, que considera os equipamentos em operação, fica a
cargo do profissional habilitado (PH), formalmente definido e identificado pela
empresa detentora dos equipamentos, definir o escopo das inspeções externas e
internas de acordo com os prazos máximos estabelecidos pela NR-13. O PH deverá
definir qual a abrangência da inspeção e quais técnicas deverão ser aplicadas em
cada um dos equipamentos, considerando os mecanismos de degradação e
corrosão que o mesmo está sujeito devido as condições operacionais e de projeto. A
cada inspeção deve ser emitido obrigatoriamente um relatório formal que deverá
conter os principais dados do equipamento, fotos, fatos relevantes durante a
inspeção, ensaios realizados, procedimento utilizados, recomendações e a data da
próxima inspeção. Este documento deve ser também aprovado e assinado pelo PH
responsável da unidade ou área produtiva. O PH

deve obrigatoriamente ser

formado em engenharia mecânica ou produção e ter curso de capacitação de
profissional habilitado. (MT, 2017).
Na NR-13 não há exigências formais e metodologias sugeridas de definição
dos mecanismos de danos presentes nos equipamentos e revisão das estratégias
de inspeções periodicamente de acordo com os últimos resultados obtidos.
3.3

Ensaios não Destrutivos (END)
Os ensaios não destrutivos (END) são técnicas de inspeções não destrutivas

para avaliação da integridade e identificação de defeitos decorrentes do processo de
fabricação ou própria utilização de equipamentos ou estruturas no decorrer da sua
vida. Os END são técnicas capazes de fazer a identificação, ou até mesmo uma
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avaliação dimensional dos danos superficiais ou internos, sem a necessidade de
danificar ou extrair qualquer parte da estrutura que está sendo inspecionada.
Atualmente existe uma grande variedade de técnicas de END que podem ser
aplicados para diferentes materiais, tais como metais, plásticos, cerâmicas,
compósitos e revestimentos dos mais diversos. Essas aplicações são capazes de
detectar mecanismos de danos como trincas internas e externas, delaminações,
“pittings”, perdas de espessura, corrosão generalizada ou localizada e entre outras.
(DWIVED; VISHWAKARMA; SONI, 2017).
A seleção e aplicação do END correto é um fator imprescindível para o
sucesso de uma inspeção em equipamentos. É preciso que se tenha claramente
definidos os principais mecanismos de danos a que o equipamento está sujeito a
sofrer e, diante disso, aplicar a técnica mais adequada para localizar os danos e
dimensiona-los

caso

seja

necessário.

É

importante

o

conhecimento

das

capacidades, limitações e restrições, de cada END disponíveis hoje no mercado. A
combinação de técnicas de END, pode auxiliar na correta identificação de um dano
no equipamento uma vez que elas podem complementar os resultados e dar maior
confiabilidade a análise e, portanto, ao laudo fornecido pelo inspetor.
Metodologias como API 580 e API 581 possuem guias e modelos de
recomendações das técnicas de END mais adequadas para cada tipo de mecanismo
de dano que se está tentando identificar com a inspeção. Para esse processo de
escolha adequada da técnica de END é necessário ter disponível informações
técnicas sobre o equipamento com tipo de material utilizado na construção, presença
de revestimentos e espessuras.
A Tabela 3

apresenta um resumo das técnicas de END mais utilizadas

atualmente no mercado e algumas restrições a que estão sujeitas no momento da
sua aplicação.
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Tabela 3 - Técnicas de END e limitações

Técnicas de

Limitações

END

Pequenos defeitos como trincas fechadas e microscopias são de
Visual

difícil identificação. Defeitos internos nas estruturas não são
possíveis de detectar. Necessário iluminação adequada.

Líquidos
Penetrantes
(Comum e
Fluorescente)

Partículas
Magnéticas

Superfícies aquecidas, porosas e sem boa limpeza superficial
são de difícil aplicação da técnica. Defeitos internos nas
estruturas que não tenham aflorado na superfície externa não
são detectados. Iluminação adequada conforme requerimentos
da norma.
Limitado a materiais ferromagnéticos e difícil aplicação em
superfícies aquecidas, porosas e sem boa limpeza. Iluminação
adequada conforme requerimentos da norma.

Estanqueidade

Bloqueio físico de todos os sistemas no qual houver ligação a o

e Hidrostático

equipamento a ser inspecionado.

Ultrassom
(Phased Array
/ TOFD / CScan)

Equipamentos com custos altos quando utilizando robôs. O
material a ser inspecionado deve ser um bom condutor de som e
necessários blocos padrões para correta calibração.

Correntes

Elevado

Parasitas

complexidade para interpretar corretamente os resultados.

Radiografia

custo

dos

equipamentos

mais

completos

e

Necessário utilização de fontes radioativas e um alto controle
quanto a isolamento de área e exposição dos executores.
Necessário realizar uma leve sobre pressão no equipamento

Emissão
Acústica

considerando a pressão normal de operação. Alto custo de
equipamentos e mão de obra. Elevado tempo para preparação
com montagem de sensores, coletores e preparação do
equipamento para realizar o ensaio.

Fonte: Autor

Em geral, a quase totalidade das técnicas de END disponíveis devem ser
obrigatoriamente realizadas utilizando somente procedimentos elaborados e
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qualificados por profissionais com certificação de nível 3. A certificação nível 3 é a
mais elevada no ramo da inspeção, sendo expedida por órgãos e instituições
nacionais e internacionais amplamente reconhecidos, como, por exemplo, a
Associação Brasileira Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (ABENDI) que é a
instituição é responsável pela regulamentação, qualificação e gestão das
certificações de inspetores em todo território nacional.
A certificação como nível 3, requer formação em nível superior ou técnico,
bem como treinamento carga horaria mínima de de aproximadamente 150 horas,
dependendo da técnica a ser certificada e também da aprovação em testes teóricos
e práticos aplicados pela ABENDI com aproveitamento mínimo de 80%.(ABENDI,
2018).

3.3.1 Inspeção Visual
A inspeção visual é certamente a forma mais aplicada de END no setor
industrial nacional. Essa técnica é normalmente a primeira a ser realizada durante o
processo de fabricação, reparo ou inspeção periódica de um equipamento (ABENDI,
2018).
Apesar de, teoricamente, ser uma técnica simples e barata, na qual apenas
uma avaliação técnica visual é realizada, ela é de grande valia, uma vez que é a
primeira forma de se avaliar as superfícies do equipamento no qual é possível o
acesso. Seu resultado será um importante guia para as áreas de maior degradação,
sendo que outras técnicas de END deverão ser utilizadas para complementar o
laudo e avalição técnica da integridade estrutural do equipamento que está sendo
inspecionado. (ABENDI, 2018).
Devido

a

limitações

dimensionais

do

equipamento

ou

às

próprias

características construtivas, o ensaio visual direto pode não ser possível. Isso ocorre
no caso de motores, turbinas, bombas e tubulações de pequeno diâmetro. Para
essas situações utilizam-se sistemas compostos de fibras óticas conectadas a
espelhos, ou micro câmeras de TV com alta resolução auxiliados por sistemas de
iluminação. Esta técnica é conhecida como Exame Visual Remoto. Estes sistemas
são conhecidos como videoscópio ou boroscópio, dependendo das suas
características. (ABENDI, 2018)
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3.3.2 Líquidos Penetrantes
A técnica de líquidos penetrantes é um método de inspeção que tem como
objetivo a detecção de descontinuidades superficiais

que estejam abertas o

suficiente para o liquido penetrar e posteriormente revelar o defeito. (ABENDI, 2018)
Essa metodologia de ensaio teve seu início antes da primeira guerra mundial
na indústria ferroviária para a inspeção de eixos. Em 1942, quando foi desenvolvido
o método de líquidos penetrantes fluorescentes o ensaio ganhou maior
aplicabilidade e adeptos, principalmente da indústria aeronáutica, que precisa de um
ensaio substituto ao de partículas magnéticas devido a introdução de novas ligas
não magnéticas nas estruturas das aeronaves. (ANDREUCCI, 2017).
Atualmente a maior aplicabilidade do ensaio está voltada para materiais não
magnéticos como alumínio, magnésio, aços inoxidáveis austeníticos, ligas de titânio,
e zircônio, além dos materiais magnéticos. É também aplicado em cerâmica
vitrificada, vidro e plásticos. (DWIVED; VISHWAKARMA; SONI, 2017).
Sua execução, consiste das etapas representadas na Figura 4:

Figura 4 - Etapas de execução do ensaio de líquidos penetrantes

Fonte: (ANDREUCCI, 2017)

•

Preparação e limpeza da superfície:
Etapa que consiste na limpeza da superfície com objetivo de retirar
impurezas, como agua, óleo, ferrugem ou qualquer outro contaminante. Esse
processo reduz a possibilidade contaminação que pode reduzir a efetividade
do ensaio e seus resultados. A limpeza pode ser realizada com panos limpos
ou escova rotativa.

•

Aplicação do penetrante:
Aplicação do líquido penetrante é preferencialmente feita com spray sob
superfície a ser examinada. O líquido geralmente apresenta cor vermelha
para ter bom contraste com o revelador branco que será aplicado
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posteriormente. O líquido possui boa capilaridade para penetrar nos possíveis
defeitos da superfície.
•

Remoção do penetrante:
Após a aplicação e espera pelo tempo de penetração recomendado, que é de
15 minutos. O excesso de penetrante deve ser limpo com um pano úmido ou
produtos adequados recomendados pelo fabricante. Essa ação tem o objetivo
de deixar na superfície apenas o líquido que tenha penetrado em alguma
fissura e aquela na superfície sem defeitos seja retirado.

•

Revelação:
Aplicação do revelador de forma uniforme na superfície no qual o penetrante
foi aplicado. O revelador é composto basicamente por tricloroetileno e
carbonato de cálcio. Ele age absorvendo o líquido penetrante das
descontinuidades, revelando-as. O revelador é normalmente um pó branco
com o objetivo de ter um bom contraste com o penetrante.

Após a revelação o inspetor deve registrar os resultados, positivo ou negativo,
através

de

registros

fotográficos.

Deve

ainda

medir

o

comprimento

da

descontinuidade para possível acompanhamento, caso não seja realizado o reparo.
Após os registros a superfície pode ser limpa com agua em abundância.

3.3.3 Partículas Magnéticas
Esse ensaio não destrutivo consiste na aplicação de partículas magnéticas sobre a
superfície de interesse e posteriormente a aplicação de um campo magnético nessa
região. Necessariamente o material a ser inspecionado deve ser ferromagnético.
Na região magnetizada da peça, os defeitos ou descontinuidades na peça irão
causar um campo de fuga do fluxo magnético que, quando aplicado, fará com que
as partículas magnéticas sobre a região

se aglomerem em função do

estabelecimento de polos magnéticos. (ANDREUCCI, 2016)
Entre as vantagens do ensaio com partículas magnéticas estão a rapidez na
realização, alta sensibilidade, resultado imediato e possibilidade de ser realizado em
superfícies aquecidas e frias.
A Figuras 5 traz um exemplo de aplicação da técnica de partícula magnética
para a detecção de descontinuidades em uma peça, no qual a olho nu não é
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possível de se detectar. No local onde há a linha rosa com aglomerado de material é
o indicativo da existência de uma descontinuidade.
Figura 5 - Inspeção utilizando partículas magnéticas

Trincas
Fonte: (ANDREUCCI, 2016)

3.3.4 Ultrassom
A técnica de ultrassom pode ser aplicada tanto para a detecção de defeitos
externos, intermediários e internos, como também para a realização de medição de
espessura. Essa técnica de END possui diversas variações do ensaio, como Phased
Array e C-Scan.
A técnica de Phased Array é uma das variações com a maior aplicabilidade
atualmente. Principalmente para industrias como a nuclear em que o mecanismo de
dano de corrosão sob tensão é comum e tem o potencial de causar falhas
catastróficas nas turbinas de geração. O Phased Array possui boa capacidade de
detecção e dimensionamento do tamanho das trincas. Outra aplicação dessa técnica
é a validação de soldas em componentes críticos, sendo um opção quanto a
realização de ensaios de raio – x quando não obrigatório por norma. (SZÁVAI et al.,
2016).
A escolha entre essas técnicas, irá depender do objetivo a ser alcançado com
a inspeção. O C-Scan possuía capacidade de determinar taxas e perfil de corrosão.
As mesmas podem aplicadas em matérias ferrosos e não ferrosos. As principais
aplicações desse ensaio são para detecção de trincas em soldas, bolhas do
processo de fundição, falhas na laminação e perda de espessuras. Uma
desvantagem do C-Scan é a baixa acuracidade na detecção de pequenos defeitos,
como trincas milimétricas, sendo nesse caso recomendado o uso, por exemplo, de
Phased Array.(ZHANG et al., 2015)
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Os primeiros relatos de aplicação de ensaios ultrassônicos em inspeção de
materiais datam de 1929 com o cientista Sokolov, utilizando energia sônica para
atravessar materiais metálicos. Porém, foi somente em 1945 que o ensaio
ultrassônico iniciou sua utilização em escala industrial devido ao surgimento e
requerimento de controles de qualidade e responsabilidade legal no processo de
fabricação, e reparo de equipamento ou estruturas. (ANDREUCCI, 2018)
Os fatores importantes para realização correta do ensaio de ultrassom são a
correta identificação do material que está sendo inspecionado e a velocidade de
propagação do som nesse material, pois cada material possui especificidades
distintas quem podem influenciar nos resultados. Quando aplicada corretamente,
essa técnica possui uma grande facilidade para detectar pequenas descontinuidades
ou trincas internas ao material; ou seja, defeitos que ainda não afloraram na
superfície, que não são detectados por ensaios como líquidos penetrantes, por
exemplo. Outra vantagem da técnica é que os riscos para a saúde e segurança dos
executantes são relativamente baixos, se comparado com os de outros ensaios. É
possível a mecanização do ensaio através de robôs, gerando assim elevada
produtividade. (ANDREUCCI, 2018)
Quanto às desvantagens da técnica devem ser citadas a necessidade de
profissional com treinamento e certificações complexas e equipamentos de alto
custo. Os resultados não são de fácil interpretação e algumas normas de fabricação
como o ASME - American Society of Mechanical Engineers fazem requerimento
formal para a utilização da técnica de raio -x, ensaio que concorre diretamente com o
ultrassom. (ABENDI, 2018)
A Figura 6 mostra exemplos de resultados de defeitos ou descontinuidades
identificadas quando feito o ensaio em blocos padrões. Os pequenos furos na placa
representam possíveis defeitos, que são corretamente identificados na imagem
através dos pontos circulados em vermelho.
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Figura 6 - Inspeção com ultrassom e resultados

Fonte: (ANDREUCCI, 2018)

3.3.5 Emissão Acústica
Emissão acústica é o fenômeno gerado pelas ondas de som quando o
material que possui alguma descontinuidade, ou seja, uma trinca ou defeito é
submetido a um stress mecânico ou térmico. A presença desse defeito no
equipamento ou estrutura será a indicação positiva da existência de defeitos
estruturais, uma vez que, ao aplicar a carga mecânica ou térmica, o defeito irá
tender a propagar energia. O fenômeno irá gerar um som que será capturado
através de transdutores piezoeléctricos instalados de forma estacionária no corpo do
equipamento. (DWIVED; VISHWAKARMA; SONI, 2017).
Essa técnica não é capaz de fazer o dimensionamento do defeito e dizer se o
mesmo é superficial ou interno; porém é uma excelente forma de identificar a sua
existência, defeitos em toda a estrutura do equipamento e de apontar em qual região
o defeito se encontra. Assim, ao serem gerados os resultados, o inspetor possui uma
indicação da localização da trinca e se a mesma está ativa (se propagando com o
passar do tempo), podendo utilizar ensaios complementares para melhor
caracterização da descontinuidade. Essa técnica é excelente para se inspecionar
grandes tanques e vasos de pressão metálicos de armazenamento de produtos e,
principalmente, equipamentos feitos em fibra de vidro ou compósitos.
A emissão acústica pode ser aplicada de forma pontual no equipamento, ou
até mesmo via monitoramento continuo on-line, que acontece à distância com o
equipamento operando normalmente. Qualquer variação ou surgimento de sinais de
defeitos podem, portanto, ser identificados “in loco”.
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3.4

Mecanismos de Dano
Os mecanismos de dano são a forma como se classificam tecnicamente os

danos presentes em equipamentos ou estruturas de indústrias petroquímicas,
também sendo referenciados em algumas literaturas como mecanismos de
degradação.
De acordo com a API - American Petroleum Institute e suas normas técnicas,
os mecanismos de danos nas indústrias químicas ou refinarias presentes em vasos
de pressão, tubulações e tanques de armazenamento podem ser divididos em
quatro categorias (API, 2011).
•

Falhas mecânicas e metalúrgicas.

•

Perda de espessura localizada ou uniforme.

•

Corrosão por altas temperaturas.

•

Trincas devido a condições do ambiente.
Na norma API 571 – Mecanismos de Danos, são apresentados exemplos

práticos dos principais mecanismos de danos presentes na indústria petroquímica.
Nesse documento, que atualmente é a principal referência na indústria para a
correta identificação dos mecanismos de danos presentes nos equipamentos e
estruturas, também são apresentados os principais fatores causadores dos
mecanismos de danos, que abrange desde o processo inadequado de fabricação,
montagem, até as condições severas do ambiente ou o processo produtivo. (API,
2011).
Esse processo de classificação é de grande importância para uma correta
identificação dos danos presentes nos equipamentos e a seleção da melhor
estratégia de inspeção e da forma mais adequada de monitorar e garantir a
integridade do equipamento. Ele é uma informação crucial para a realização de
análises técnicas de avaliação de integridade de equipamentos pressurizados no
qual foi identificado algum dano estrutural, definindo-se a partir destas informações o
reparo necessário para que o mesmo retorne a operar nas condições de projeto ou
com pressão reduzida de forma segura e atendo os requisitos mínimos das normas
de fabricação.
A Tabela 4 apresenta os principais mecanismos de danos presentes na
indústria petroquímica. Nela estão presentes

apenas uma pequena lista de

referências mais comuns, uma vez que a norma API-571 apresenta mais de 70 tipos
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de mecanismos de danos no documento. Discute-se na sequência os principais
danos listados.
Tabela 4 - Principais e mais comuns mecanismos de dados entre os listados pela norma API
571
Corrosão Atmosférica
Corrosão Sob Isolamento
Corrosão Galvânica
Corrosão Sob Tensão
Corrosão Sob Fadiga
Fonte: Autor

3.4.1 Corrosão Atmosférica
A corrosão atmosférica é uma forma de degradação que ocorre devido a
umidade combinada às condições atmosféricas, como, por exemplo a maresia.
Segundo as referências e testes, ambientes marítimos ou com altos níveis de
poluição apresentam taxas de corrosão mais severas que ambientes secos. (API,
2011).
Esse tipo de mecanismo de dano é mais frequente no aço carbono. O dano
poderá acontecer de forma generalizada ou localizada, dependendo da posição da
unidade e se a umidade está concentrada em alguma região devido aos vapores
gerados durante o processo produtivo. Nas regiões no qual não há nenhum tipo de
pintura ou revestimento externo, a corrosão tenderá a ser generalizada, podendo
levar à perda de espessura. Pinturas e revestimentos sintéticos podem auxiliar no
processo de redução da corrosão atmosférica, já que servirão como isolantes entre
os agentes corrosivos da atmosfera.
A Figura 7 apresenta um exemplo de corrosão atmosférica de forma
generalizada em uma tubulação exposta as condições atmosféricas sem o devido
revestimento. A melhor forma de se evitar corrosão atmosférica consiste da correta
seleção do material na fase de projeto, ou de uma aplicação de pintura ou
revestimento adequado na parte externa do equipamento ou tubulação, à fim de
proteger o mesmo das intempéries. (API, 2011).
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Figura 7 - Exemplo de corrosão atmosférica

Fonte:(API, 2011).

As técnicas de inspeção de maior aplicabilidade e efetividade na detecção do
mecanismo de dano de corrosão atmosférica são a inspeção visual (quando tal
corrosão está ocorrendo na parte externa do equipamento ou em locais de possível
acesso ao inspetor) e a utilização de ultrassom (quando a corrosão acontece a uma
taxa muito baixa ou em locais de difícil acesso como tubulações de baixo diâmetro).
(ABENDI, 2018).

3.4.2 Corrosão Sob Isolamento Térmico
Corrosão sob isolamento é um mecanismo de dano que ocorre em
tubulações, equipamentos ou estruturas que possuem algum isolamento térmico ou
resistente a fogo e que, ao mesmo tempo, possuem umidade aprisionada sob o
isolamento. (API, 2011).
A ocorrência desse tipo de mecanismo de dano pode ser encontrada em
materiais como aço carbono, aços inox da série 300 (ex: 304 e 316) e aços inox
duplex. Segunda a norma API-571, existem faixas de temperatura nas quais os
diversos tipos de materiais estão mais suscetíveis a corrosão sob isolamento: para o
aço carbono as temperaturas estão entre -12°C e 175°C; para o aço inox
austeníticos e o duplex as temperaturas ficam entre 60°C e 205°C. (API, 2011).
A corrosão sob isolamento normalmente irá ocorrer em pontos no qual o
isolamento térmico não foi corretamente instalado ou possui algum tipo de dano que
propicie a infiltração de umidade devido à chuva ou de água presente no ambiente
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do processo. É importante ressaltar que, em pontos nos quais há instrumentação,
conexões, válvulas e regiões mais baixas há também maior susceptibilidade à
infiltração ou ao acúmulo de umidade, que, consequentemente, irá gerar o processo
de corrosão sob isolamento. Esses pontos devem ser selecionados pelo inspetor no
momento da inspeção devido à alta probabilidade da ocorrência do mecanismo de
dano. (CAINES; KHAN; SHIROKOFF, 2013)
As Figuras 8, 9 e 10 trazem exemplos de corrosão sob isolamento em
tubulações de aço carbono com suportes, bocais e tanques. Suportes são
normalmente feitos em materiais menos nobres, ou seja, com menor resistência à
corrosão que o próprio equipamento e normalmente são mais suscetíveis a corroer
antes deste.

Figura 8 - Exemplo de corrosão sob isolamento em aço carbono em suporte
Corrosão Severa Sob Isolamento

Corrosão no Suporte

Fonte:(API, 2011).
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Figura 9 - Exemplo de corrosão sob isolamento em bocal

Corrosão em bocal
com isolamento
térmico

Fonte:(API, 2011).

Figura 10 - Corrosão sob isolamento em tanque

Corrosão sob
isolamento

Fonte: (WILDS, 2017).

Como prevenção à corrosão sob isolamento é importante a correta seleção
dos materiais na fase de projeto e, também, a escolha de revestimentos adequados
e isolamentos térmicos que possuam a propriedade de baixa retenção da umidade.
Outra maneira de se evitar este tipo de corrosão é a manutenção dos isolamentos
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térmicos sempre em boas condições, a fim de não permitir a infiltração de água de
chuva. Recomenda-se a inspeção e retirada frequente de pontos amostrais do
isolamento para garantir a integridade das tubulações e equipamentos. (WILDS,
2017).

Uma das técnicas de END que podem ser aplicadas nesse caso é o ensaio
visual; porém há o incomodo de se realizar a retirada do isolamento térmico nos
pontos de interesse e realizar a montagem posteriormente, fato que aumenta
significativamente o tempo e custos da realização da inspeção.
Técnicas como raio x portátil e ondas direcionadas são boas formas de se
realizar inspeção em quase 100% das tubulações e se localizar com boa precisão os
pontos nos quais há maiores indícios de corrosão e, assim, realizar uma inspeção ou
reparo apenas nestes pontos.

3.4.3 Corrosão Galvânica
Corrosão galvânica é uma forma de corrosão que ocorre quando dois
materiais metálicos com potenciais elétricos diferentes estão em contato direto
através de um meio úmido ou fluido que possibilite a transferência de elétrons entre
eles. Nesse caso o material menos nobre irá sofrer corrosão e consequentemente
perderá elétrons para o material mais nobre conforme mostra a Figura 11, ou seja,
um faz o papel do ânodo e outro do cátodo. Quase todos os materiais, exceto os
mais nobres como ouro e platina, estão sujeitos à ocorrência de corrosão galvânica,
sendo que o meio ambiente, o diferencial de potencial e o tamanho das amostras
irão influenciar na taxa de corrosão. (API, 2011).

Figura 11 - Corrosão galvânica preferencial entre dois materiais

Fonte:(API, 2011).

A maneira mais eficiente de se prevenir esse tipo de corrosão é através de
um projeto no qual esse tipo de mecanismo de dano seja avaliado e evitado ao
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máximo. Outras formas são através de aplicação de revestimentos no material mais
nobre, ou a utilização de aço galvanizado.
A Figura 12 mostra a corrosão galvanizada em uma tubulação de aço carbono
montada junto a válvulas de aço inox (material mais nobre), ou seja, nesse caso
gerando corrosão na tubulação de aço carbono.

Figura 12 - Corrosão galvânica entre tubulação de aço carbono com válvula de aço inox
Aço Inox

Aço Carbono

Fonte:(API, 2011).

A técnica de ultrassom voltada à medição de espessura é uma excelente
ferramenta para se detectar esse mecanismo de dano, principalmente nos pontos de
transição entre os materiais ou junções entre válvulas, tubulações e equipamentos.

3.4.4 Corrosão Sob Tensão
O mecanismo de dano de corrosão sobre tensão (CST) é um dos maiores
vilões das plantas químicas, que fazem uma intensa utilização de materiais como
aço inox da linha 300 e alguns a base de níquel. (API, 2011). A corrosão sob tensão
é o principal fator limitante para uma utilização maior dos aços austeníticos na
indústria química, em equipamentos com elevado nível de soldas e conformação
mecânica durante o processo de fabricação, combinado também a elevados níveis
de cloreto no fluido de armazenamento. (TOPPO et al., 2018) A corrosão sob tensão
pode ser vista em outros materiais como aço carbono, ligas de titânio, alumino e até
mesmo zircônio. (JONES; RICKER, 1992).
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Esse mecanismo ocorre necessariamente quando, de forma combinada e
sinérgica, ocorrem o estresse mecânico e a corrosão no material. A tensão
necessária para iniciar o mecanismo de dano é baixa, normalmente inferior às
tensões de escoamento do material em questão. A fonte de tensão também pode
ocorrer por ações externas, ou até mesmo residuais referente ao processo de
fabricação utilizado. (JONES; RICKER, 1992). Tais tensões devem também estar
combinadas com condições propícias para cada um dos materiais apresente a CST
conforme indicado na Tabela 5.

Tabela 5- Materiais e condições propícias para CST

Material:
Aço Carbono

Aços Inox Austeníticos

Condições do ambiente:
Soluções quentes de nitrato, hidróxido e carbonato /
bicarbonato.
Soluções quentes e concentradas de cloreto; vapor
contaminado com cloreto.

Ligas de Alto Teor de Níquel

Vapor de alta pureza

Ligas de Alumino

Soluções aquosas de Cl-, Br- e I-.

Ligas de Titânio

Ligas de Zircônio

Soluções aquosas de Cl-, Br- e I-/ Líquidos orgânicos
com N2O4.
Soluções aquosas de Cl-/ Líquidos orgânicos com I2
a temperatura de 350°C.

Fonte: (JONES; RICKER, 1992).

Segundo relatos presentes em estudos da API (API, 2011), a CST é mais
suscetível a temperaturas superiores a 60°C; porém, dependendo da concentração
de íons, baixo nível de pH e nível das tensões, o mecanismo de dano pode ser
observado até mesmo a temperaturas inferiores a essa.
A CST possui uma morfologia característica quando presente nas superfícies
a serem inspecionadas (ver Figura 13). Normalmente os defeitos são trincas de
pequenas dimensões que sempre se iniciam na superfície do metal. As trincas
possuem uma característica de dispersão na sua propagação; ou seja, se propagam
para diversas direções de forma aleatória, formando a chamada “teia de aranha”
quando analisada de perto com auxílio de técnicas como líquidos penetrantes. (API,
2011). Outra característica típica desse mecanismo de dano é que visualmente não
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há sinais de corrosão generalizada, formação de “pitting” ou trincas significativas
como de fadiga.

Figura 13 - Morfologia macroscópica típica de CST

Fonte:(API, 2011).

Como forma de identificar esse tipo de dano nas estruturas e equipamentos,
existem diversas técnicas de END que podem ser facilmente aplicadas, com bons
resultados e com grande assertividade. A aplicação dos ensaios irá depender dos
custos do prazo planejado para a inspeção e da probabilidade de que o sistema
esteja sujeito à ocorrência desse dano. O liquido penetrante pode ser aplicado de
forma bastante eficaz para se detectar trincas causadas por CST e é uma forma fácil
de se fazer inspeção em grandes áreas, e de se fazer um refinamento sobre os
pontos nos quais ela está ocorrendo.. Posteriormente pode-se utilizar outras técnicas
mais sofisticadas, como o ultrassom, para realizar o correto dimensionamento das
trincas. Isso é recomendável caso seja necessário fazer uma avaliação técnica ou
até mesmo estudos com a norma API-579, que é utilizada como referência de boas
práticas para a avaliação de danos em equipamentos e tubulações na indústria
petroquímica. Porém, como salientado pela própria API, algumas trincas de CST são
bastantes finas e de difícil visualização, sendo recomendada uma avaliação técnica
e a aplicação em pontos de maior susceptibilidade, como soldas, as técnicas de
ultrassom e correntes parasitas. (API, 2011)
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A Figura 14 mostra como as trincas de CST podem ser bastante pequenas e
sua forma de propagação aleatória formando figuras semelhantes à teia de aranha.

Figura 14 - Trinca de CST e morfologia
Ensaio de Líquido Penetrante

Trinca

Fonte:(API, 2011).

3.5

Análise de Risco
Durante as três últimas décadas a análise de risco emergiu de forma

representativa dentro das indústrias, tornando-se uma ferramenta sistemática e
relevante nas tomadas de decisões. Em análises de cenários envolvendo materiais
perigosos como inflamáveis e letais, as ferramentas de análise de risco se tornaram
um item praticamente obrigatório. (VILLA et al., 2016)
Parte dos mais modernos protocolos de segurança de pessoas e

de

processo exigem que seja utilizada análise de risco toda vez que um risco for
mapeado ou houver qualquer mudança no processo operacional. É solicitado de
forma periódica que os riscos sejam reanalisados e atualizados, a fim de detectar
falhas ou oportunidades de melhoria. Esse tipo de análise é fundamental para
cenários de perda de contenção de substâncias perigosas que, apesar da baixa
probabilidade de vazamento possuem um potencial de dano elevado. Esse processo
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leva ao mapeamento de medidas de contenção, ou melhoria, de projeto e operações
necessárias para minimizar os riscos. (VILLA et al., 2016)
A realização de uma análise de riscos necessita que algumas etapas sejam
seguidas com o objetivo de garantir a correta identificação dos possíveis riscos
conhecidos e definir as melhores ações mitigadoras (TIXIER et al., 2002). O
processo de mapeamento dos riscos pode ser feito através de diversas ferramentas ,
ou de metodologias próprias desenvolvidas pelas empresas.
De acordo com o Centro de Segurança de Processos Químicos (CCPS Center for Chemical Process Safety, 2000), diversas ferramentas de análise de
riscos podem ser utilizadas para o mapeamento dos principais riscos e criação das
ações mitigadoras. Dentre estas se incluem a análise preliminar de riscos (PHAProcess hazard analysis) e estudo de risco e operabilidade (HAZOP - Hazard and
operability). (VILLA et al., 2016). A inspeção baseada em risco é uma ferramenta
que vem a complementar e suportar essas análises de risco, uma vez que, para o
risco de perda de contenção em equipamentos estáticos, a probabilidade de falha e
suas consequências já foram classificadas e mapeadas. Através da inspeção
baseada em risco, também é proposta juntamente a melhor estratégia de inspeção
considerando os potenciais mecanismos de dano.
O HAZOP é uma ferramenta para a identificação de potenciais perigos e
riscos operacionais dentro do processo de uma unidade produtiva, ou seja, falhas no
processo operacional ou falhas de equipamentos. A análise deve ser feita por
equipes multidisciplinares. Ao final da análise os riscos serão identificados,
quantificados e devem ser propostas ações para se mitigar ou reduzir o potencial
dano (KOTEK; TABAS, 2012). A ferramenta HAZOP não possui um foco específico
em identificar potenciais fragilidades de integridade mecânica nos equipamentos e
se a estratégia de inspeção aplicada é a mais adequada para o equipamento e
atuais condições de operação.
A Figura15 apresenta o fluxo das etapas de definição e avaliação dos riscos
operacionais que servem como referência às análises a serem realizadas nas
unidades industriais conforme recomenda a CCPS - Center for Chemical Process
Safety.
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Figura 15 – Processo de definição e avalição do risco

Fonte: (CCPS - Center for Chemical Process Safety, 2000)

A primeira etapa desse processo é a definição do contexto no qual o risco
será identificado e analisado. É necessária uma definição clara sobre quais as
condições a planta estará operando, ou seja, além das condições normais, devem
ser consideradas condições atípicas. O risco deve ser formalmente identificado,
como também as causas do mesmo, com posterior definição da probabilidade desse
cenário analisado acontecer mesmo com todos os dispositivos de proteção
existentes para evitá-lo. Paralelamente deve-se analisar quais as consequências
que esse risco pode trazer para a unidade caso ele se concretize. Após a análise da
possibilidade e consequências caso este se concretize, o risco está definido e deve
ser posteriormente avaliado pelas pessoas envolvidas na análise. Com base nessa
avaliação, deverá ser realizada uma análise crítica para identificar se o mesmo é
aceitável ou não, de acordo com a legislação e normas internas da corporação. O
risco deve ser comunicado e registrado de forma adequada e reavaliado com a
frequência adequada ou todo vez houverem mudanças significativas no processo
que justifica uma nova análise.
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De acordo com KALANTARNIA; KHAN; e HAWBOLDT (2010), as análises de
riscos são importantes na identificação, gestão e redução dos riscos relativos aos
processos produtivos de indústrias. Porém, podem apresentar lacunas quando não
são consideradas como um elemento fundamental dentro da rotina da planta
industrial, podendo perder seu valor e credibilidade quando não são revisadas e
atualizadas periodicamente. É necessária, também, a sua revisão quando houver
mudanças nos processos, equipamentos ou pessoas dentro das rotinas de
produção, manutenção e projetos, ou seja, uma gestão de mudanças eficaz.
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METODOLOGIA
4.1

Processo Produtivo
A planta referência, a qual está sendo aplicada a análise está localizada no

interior do estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba às margens da BR116, Rodovia Presidente Dutra. A unidade fabril teve sua construção e início de
operação na década de 1970, porém, no decorrer dos anos diversas áreas dentro do
polo industrial foram desativadas, reformadas ou construídas. Desde o início da
operação a comunidade no entorno da unidade cresceu formando atualmente um
bairro. A Figura 16 mostra de forma simplificada a localização da unidade industrial e
a comunidade ao entorno.
Figura 16 – Localização e interações da unidade

Fonte: Autor

Como essa unidade possui mais de 40 anos de operação, durante o processo
de aplicação da metodologia foram selecionados equipamentos com mais de 20
anos até 5 anos de operação. O critério de seleção de equipamentos considerou a
seleção daqueles com idades distintas, ou seja, novos e antigos, além de possuírem
fluidos de classes e pressões diferentes, O objetivo de tal variedade foi o de se ter
uma visão dos resultados da metodologia tanto para equipamento com fluidos
perigosos, como também para aqueles com fluidos não perigosos e em baixa
pressão.
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O processo de produção se inicia com o recebimento das matérias-primas e
insumos de forma separada na unidade química. São elas: gás natural (CH4),
oxigênio (O2), amônia anidra (NH3), soda caustica (NaOH), hidróxido de potássio
(KOH), ácido fosfórico (H3PO4), ácido fosforoso (H3PO3), tenso ativos e outros
ácidos a base de fósforo .
A Figura 17 apresenta de forma simplificada o processo produtivo e suas
principais áreas de suporte, como utilidades, estações de tratamento e recebimento
de matérias primas e embalagem e estocagem.
Figura 17 – Processo Produtivo – Versão Simplificada

Fonte: Autor

A unidade possui uma área de utilidades no qual há caldeiras para a geração
de vapor para as áreas produtivas, sistemas de ar comprimido com compressores e
vasos de pressão para alimentação de sistemas de controles como válvulas, e
equipamentos auxiliares de manutenção e, também, para auxiliar o sistemas de
cargas (pressurização) e limpeza dos tanques e tubulações utilizados no processo
produtivo em batelada. O departamento de utilidades é o responsável pelo
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recebimento, armazenagem e distribuição para as áreas produtivas de matérias
primas como amônia, aditivos, surfactantes, ácidos e outros.
Há ainda uma área especifica para o tratamento dos despejos gerados
durante o processo produtivo, com tanques a pressão atmosférica para recebimento
dos efluentes e seu tratamento e posterior reuso de água no processo para secagem
da matéria orgânica retirada durante as etapas de tratamento.
As matérias primas são recebidas e enviadas diretamente de fornecedores
químicos ou das minas nas quais são extraídos rochas de fosfato ou fósforo. Por
questões de sigilo muitas das etapas estão suprimidas ou apresentadas de forma
simplificada sem detalhar seu processo produtivo.
4.2

Tanques , Vaso de Pressão e Tubulação Selecionados
No estudo e aplicação da metodologia de inspeção baseado em risco pela

metodologia API-580, foram selecionados os seguintes tanques atmosféricos, vasos
de pressão e tubulação dentro da planta industrial em estudo:
•

48 - 001 (Tanque de Recebimento Efluentes)

•

2 - 003 (Tanque de Recebimento Matéria Prima)

•

48 - 404 (Vaso de Pressão de Ar Comprimido)

•

3 - 101 (Vaso de Pressão de Amônia Anidra)

•

UTL- 060-01 (Tubulação Efluentes Planta 1)

Os detalhes técnicos de cada um dos equipamentos é apresentado na secção
5.1 – Seleção de Ativos. A Figura 18 , apresenta a localização do equipamentos
dentro da unidade produtiva e sua proximidade com comunidade e recursos
naturais.

Além

dos

objetivos

mencionados

anteriormente,

a

seleção

dos

equipamentos a serem avaliados considerou suas localizações em áreas do
processo distintas, afim de representar melhor os impactos das possíveis
consequências financeiras, ambiental e de saúde e segurança.
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Figura 18 – Localização Equipamentos

Fonte: Autor

Todas as especificações técnicas e dados tais como o material de fabricação,
dimensões de fabricação e projeto, volume, características do fluido principal como
pH, temperatura, porcentagem de sólidos, pressão de trabalho, íons livres e etc,
foram levantados e tabelados de acordo com o apresentados na Tabela 6. Essa
tabela resume os principais dados necessários para a avaliação, e a classificação do
risco, de forma que outros documentos auxiliares como análises de riscos, históricos
de manutenção e inspeções, desenhos e memoriais de cálculo do projeto também
foram utilizados com base de dados.
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Tabela 6 – Modelo Especificação Equipamento

Equipamento
TAG: Modelo
Volume (m3):

- m3

Material fabricação:

-

Fluido de Processo:

-

Temperatura de Operação (°C):

- °C

Pressão de Operação (kgf/cm2):

ATM
Fundo: - mm

Espessura nominal (mm):

Constado: - mm

Data fabricação:

-

Tratamento Térmico:

-

Isolamento Térmico:

-

Código de Fabricação:

-

Máxima Pressão de Trabalho Admissível (kgf/cm2):

-

Fonte: Autor

4.2.1 Software - Gestão das Estratégias de Inspeção
As análises e estudos de inspeção baseados em risco podem ser realizadas
sem a utilização de softwares. É possível a sua implementação apenas com
planilhas e sistemas de controles manuais. Porém, a sua gestão a médio e longo
prazo, como também as atualizações constantes das estratégias podem ficar
bastante vulneráveis a mudanças sem controle e correm o risco de ficarem
desatualizadas

caso

se

utilize

apenas

planilhas

eletrônicas

sem

gestão

automatizada. Assim, um aplicativo dedicado é de grande valia na manutenção do
controle, históricos das análise, criação e validação de relatórios de inspeção, gestão
das pendencias e recomendações de inspeção e também realizar as novas análises
de risco após as inspeções em campos.
No trabalho empregou-se como software para a criação das estratégias de
inspeção baseado em risco o APM® – Asset Performance Management da General
Electric. Esse software foi escolhido pela compatibilidade com outro, usado na
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gestão e planejamento e já implementado na unidade, que é o R3 da SAP®. A
comunicação entre os dois sistemas possibilita a criação de ordens de serviços
automaticamente, como também a criação e revisão dos relatórios dentro do próprio
sistema, gerando uma maior confiabilidade durante o processo de implementação e
na futura gestão de dos planos e registros de inspeções.
O software tem como função a realização dos cálculos automáticos da
probabilidade de falha e consequência após o fornecimento dos dados, e
posteriormente, o risco final para cada componente do equipamento a ser analisado.
Paralelamente ao software, é possível manter toda a rastreabilidade das mudanças
e análises realizadas no decorrer da vida do equipamento e qual o histórico do risco
para o equipamento em análise.
4.3

Análise Dados dos Equipamentos
Para

a

separadamente

avaliação
as

dos

dados

probabilidades

dos

de

equipamentos

falhas

para

foram

cada

levantadas

componente

dos

equipamentos e as consequências para saúde e segurança, meio ambiente e de
ordem financeira. Os detalhes desses tópicos são apresentados nos itens 4.4 e 4.5
respectivamente. O resultado final da probabilidade de falha e consequência foram
combinados e utilizados para a classificação do risco final do ativo e a definição da
sua estratégia de inspeção baseada nesse risco.
O risco foi classificado na matriz igual à da Figura 1, sendo que a
probabilidade de falha poderá variar de 1 até 5 e a consequência de falha foi
classificada de A até E, para, a partir da combinação dos dois resultados, chegar a
classificação final do risco de 1 até 25.
Cada um dos equipamentos selecionados no item 4.2 foi analisado de acordo
com o seus potenciais mecanismos de dano, taxas de corrosão, fluidos
predominantes que cada um dos seus componentes estejam sujeitos. Caso esses
componentes

apresentassem

diferenças

nesses

itens,

foi

realizada

uma

classificação distinta para cada um e cada item foi chamado de componente,
podendo os mesmos terem classificações e riscos distintos dentro de um mesmo
equipamento. Exemplo disso são os trocadores de calor, que possuem materiais
distintos na sua fabricação com fluidos distintos em cada parte do equipamento.
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4.4

Avaliação e Classificação da Probabilidade de Falha
Na avaliação qualitativa da probabilidade de falha de cada componente do

equipamento, foram analisados os mecanismos de danos confirmados através de
relatórios de inspeções anteriores e também os potenciais segundo referencias e a
experiencia dos especialistas envolvidos. Foi considerado na avaliação dos
potenciais registros disponíveis na literatura, testes em laboratório ou experiencias
prévias

dos

profissionais da

unidade

que

conheciam

as condições dos

equipamentos e seus danos no passado. Todos os mecanismos de danos avaliados
foram apresentados de forma individual para cada componente e seu potencial risco
de falha, sendo levado em conta os seguintes fatores no momento da avaliação:
•

Histórico de inspeções, frequência, escopo e técnicas adequadas para
identificar os mecanismos. (6 ultimas inspeções foram consideradas).

•

Taxa de corrosão real (baseado em históricos de medições) ou teóricas.

•

Efetividade e confiabilidade de inspeções passadas e reparos.

•

Histórico de mudanças de processo e condições operacionais.

Na Tabela 7 são apresentadas as 5 categorias finais de classificação de
danos que equipamento está sujeito e referências de taxas de corrosão. O caso
mais crítico foi selecionado como o valor final da probabilidade. Essa tabela é uma
referência fornecida pela API-580, como um padrão para classificação da
probabilidade de falha em análise quantitativa e contém adaptações para a taxa de
corrosão por ano de acordo com as taxas mais agressivas encontradas na unidade
em questão.
Tabela 7 – Classificação de Probabilidade Falha

Probabilidade de Falha
Categorias
5

Muito Alto

4

Alto

3

Moderado

2

Baixo

1

Muito
Baixo

Descrição
1 ou mais em 10 casos de falha em uma base
anual
1 ou mais em 100 casos de falha em uma
base anual
1 ou mais em 1000 casos de falha em uma
base anual
1 ou mais em 10000 casos de falha em uma
base anual
Menos de 1 em 10000 casos de falha em uma
base anual

Fonte: (API(a), 2016 – adaptada pelo autor

Taxa Corrosão
(mm/ano)
Desconhecida ou >
0.254mm/ano
< 0.254mm/ano ou >
0.127mm/ano
< 0.127mm/ano ou >
0.06 mm/ano
< 0.06 mm/ano
Inexistente
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Com o levantamento e estudo de todos os possíveis mecanismos de danos
que cada componente do equipamento está sujeito foi realizada uma análise do
histórico dos últimos seis relatórios disponíveis de inspeção e reparos do mesmo.
Estas informações foram utilizadas como base para essa análise. Caso o
equipamento não possuísse o total de seis relatórios de inspeção, foram utilizados
os disponíveis. Como suporte a essas análises as tabelas do Anexo 2.C – parte 2 2.C.2.1 da norma API-581 foram utilizadas como referência na classificação dos
níveis dos danos efetivos e efetividade dos ensaios na detecção das potenciais
falhas. Essa tabela de referência está disponível no Apêndice G.
A classificação resultante da probabilidade de cada mecanismo foi integrada a
uma planilha final de classificação de risco. Ela foi combinada com a consequência
de falha respectiva conforme o item 4.5 para

calcular o risco final de cada

componente. Caso o equipamento possuísse probabilidades diferentes para distintos
mecanismos, foi considerada a mais alta.
4.5

Avaliação e Classificação das Consequências de Falha
O processo de definição, classificação e as análises das consequências de

falha dos equipamentos considera como resultante do cálculo final da consequência
os tópicos de saúde e segurança, meio ambiente e custos para o negócio em caso
de falha. Esses três itens foram analisados de forma individual para cada
componente e o valor de maior criticidade entre os três foi considerado como
resultante da consequência de falha.
Documentos e relatórios de avaliações de risco provenientes de estudos
elaborados pela equipe de segurança de pessoas e de processo, como HAZOP,
FMEA e estudos pontuais de impactos ambientais ou a comunidade, foram também
considerados como material auxiliar no processo de classificação da consequência.
A avaliação qualitativa da consequência seguiu o

fluxo apresentado na

Figura 19. Esse fluxo mostra de maneira simplificada os principais pontos e questões
que devem ser analisados e considerados durante o processo de classificação da
consequência da falha. Esse é um padrão de fluxo de análise que a metodologia
recomenda a sua utilização, com o objetivo de se ter um padrão durante as análises,
independente de cada cenário e equipamento.
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Figura 19 – Fluxo da Análise de Consequência de Falha

Fonte: (API(a), 2016 – adaptada pelo autor).

Como essa a metodologia foi implementada pela primeira vez na unidade, as
primeiras avaliações foram realizadas em planilhas eletrônicas com o objetivo de dar
maior agilidade ao processo de avaliação e classificação dos riscos. Posteriormente
esses dados foram alimentados no software APM®.

4.5.1 Consequências à Saúde e Segurança
As consequências para a saúde e segurança foram avaliadas de forma a
validar o cenário caso ocorra uma perda de contenção por um furo com diâmetro
padrão de ¼’’ (~6,3 mm). Diante desse cenário, foram avaliadas as potenciais
consequências de alguma pessoa (operador, mantenedor ou a própria comunidade
ao redor da unidade) ser afetado pelo volume de produto vazado.
Como referência para a construção e categorização das consequências de
saúde e segurança foram utilizadas as Tabelas 4 e 5 do item 10.3.6 da norma API580 (API(a), 2016). Essas tabelas de referência estão disponíveis no Apêndice H.
Na Tabela 8 são apresentados os critérios para a classificação da severidade
da consequência da falha do ponto de vista de saúde e segurança para unidade. Os
parâmetros utilizados para a formulação dessas categorias foram, além da já citadas
referências da API-580, os critérios internos da empresa para a classificação e
comunicação do acidentes ou incidentes (quase acidentes). A empresa possui um
padrão global para suas unidades quanto a classificação e necessidade de
comunicação, de acordo com a criticidade de cada incidente ou acidente envolvendo
pessoas e processos. Esse padrão interno também foi utilizado como referência.
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Tabela 8 – Categorias Consequências Saúde e Segurança

Consequências Saúde e Segurança
Severidade

Uma ou mais consequências abaixo
Potencial para:
• Fatalidades e lesões permanentes dos colaboradores
comunidade externa
• Necessidade de atendimentos médicos externo a unidade

E

e

Potencial para:
D

• Lesões permanentes dos colaboradores
• Necessidade de atendimentos médicos externo a unidade
Potencial para:
• Atendimentos de primeiros socorros na unidade com necessidade

C

de atendimento externo posteriormente
• Lesões de curto e médio prazo provocando afastamento dos
colaboradores
Potencial para:
• Atendimentos básicos de primeiros socorros na unidade sem

B

necessidade de atendimento externo posterior
Potencial para:
• Sem consequências significativas (quase acidente) e impacto as

A

pessoas próximas ou envolvidas na ocorrência. Necessário
registro para fins de controle e indicadores.

Fonte: autor.

4.5.2 Consequências ao Meio Ambiente
Os riscos ambientais avaliados foram aqueles em caso de falha ou perda de
contenção em que o vazamento ocorra por um furo com diâmetro padrão de ¼’’
(~6,3 mm). Riscos relacionados a emissões atmosféricas ou exposição de
colaboradores a condições do ambiente não são avaliadas neste trabalho, uma vez
que tais riscos são considerados pela empresa em análises de segurança de
pessoas.
No processo foram consideradas as especificidades das legislações
municipal, estadual e federal a que unidade está submetida. Na classificação da
consequência também foram consideradas as normas internas da empresa
relacionadas ao meio ambiente para a classificação de acidentes e incidentes. A sua
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investigação e comunicação interna e externa é feita aos órgãos públicos e à
comunidade, visto que qualquer vazamento na unidade, independente do volume,
deve ser registrado e aberto um registro de incidente interno, que será investigado
por um responsável técnico, por fazer dos padrões internos da empresa.
Para a análise das consequências ao meio ambiente foi utilizada a Tabela 9,
que classifica as consequências de acordo com a severidades aplicáveis de A até E,
sendo sempre considerada a consequência mais grave em caso de múltiplas
aplicações e possibilidades.
Tabela 9 – Categorias Consequências de Meio Ambiente

Consequências de Meio Ambiente
Severidade

E

D

C

B

A
Fonte: autor.

Uma ou mais consequências abaixo
Potencial para:
• Danos permanentes ou longo prazo ao ecossistema externo a
unidade produtiva
• Evacuação da comunidade
•

Desligamento e/ou evacuação da unidade

•

Multas e autuações por órgãos de fiscalização

•

Repercussão na mídia nacional/internacional

Potencial para:
• Necessidade de remediações fora da unidade produtiva
(comunidade externa)
• Ameaça a licença operacional
• Descumprimento de normas regulatórias
• Interrupção parcial da unidade e pequenos impacto na comunidade
• Repercussão na mídia local
Potencial para:
• Incidentes reportáveis a autoridades locais
• Não atendimento a requerimentos externos – legislações
• Necessidade de remediações dentro da unidade produtiva
Potencial para:
• Incidentes reportáveis dentro da corporação com investigação
formal e divulgação das causas raiz e ações de correção
Potencial para:
• Sem consequências ambientais
• Incidentes não reportáveis dentro dos padrões da corporação
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Durante a análise deve ser considerando o tempo entre a possível detecção
do evento através de sistemas ou rondas de operação combinado ao seu posterior
bloqueio através de manobras operacionais, ou seja, fechamento de válvulas. Caso
o bloqueio não seja possível deve ser considerado o cenário de vazamento total do
fluido para o ambiente, podendo este ser uma área de contenção preparada para tal
evento ou não.

4.5.3 Consequências Financeiras
As consequências financeiras ou interrupções do negócio são consideradas
de acordo com a produção perdida em função das paradas do sistema produtivo
para a realização da manutenção corretiva das suas falhas. Os custos envolvidos
em tal reparo e a possível perda de produto (matéria prima ou produto final), devido
à perda de contenção.
Para o cálculo das perdas produtivas o foram utilizados s valores de
referência apresentados na Tabela 10 (definidos pela empresa) para se fazer a
classificação da severidade das perdas financeiras para a unidade em caso de falha.
Esses valores foram definidos considerando as perdas médias por lucro cessante na
unidade em questão, os custos da unidade e o quanto os mesmos representam
sobre o faturamento anual da unidade. Para outras unidades no Brasil ou exterior
esses valores podem ser diferentes. Para o cálculo base das severidades foi
utilizado como método o histórico das manutenções, com tempo e custo dos
reparos.
Tabela 10 – Categorias Consequências Financeiras

Consequências Financeiras
Severidade
E
D

C

B
A
Fonte: autor.

Custos Perdas de Produção (R$)
X > R$10.000.000,00
X < R$10.000.000,00
X > R$2.000.000,00
X < R$2.000.000,00
X > R$500.000,00
X < R$500.000,00
X > R$ 50.000,00
X < R$50.000,00

% Impacto no Faturamento
X > 80%
60% < X < 80%

40% < X < 60%

20% < X < 40%
0% < X < 20%
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4.6

Classificação do Risco
O risco resultante da combinação dos resultados obtidos na probabilidade de

falha (PoF) e consequência de falha (CoF) é obtido conforme a equação 1 já
apresentada.
Os riscos para cada equipamento foram tabelados, classificados e incluídos
na matriz final, permitindo visualizar a classificação de todos dos riscos da unidade
relacionados a integridade mecânica (perda de contenção), como forma de se ter um
panorama

dos principais fatores de risco avaliados. Através dessa análise

estabelece-se um nível de risco aceitável que delimitará a próxima inspeção e se
esse risco atual é aceitável ou não para a corporação.
Para a unidade avaliada o limite de risco aceitável pela empresa é o médio
alto. Nenhum dos riscos que estejam classificados nos quadrante de 1 a 5 da Figura
1 poderão ser aceitos. Assim, são necessárias ações com investimentos por parte
da empresa para se reduzir a probabilidade de falha ou consequência, como, por
exemplo, a redução do volume armazenado ou implantação de sistemas detecção
de vazamentos, com o objetivo de se ter um risco abaixo de alto (vermelho).
Mudanças tais como redução de volume, sistemas de alarme ou redundâncias são
capazes de impactar e reduzir a consequência. A realização de inspeções mais
frequentes e com escopos mais abrangentes, em aderência aos mecanismos de
dano, podem auxiliar na redução da probabilidade da falha.
4.7

Definição da Estratégia de Inspeção e Frequências
A estratégia de inspeção para o equipamento e seus componentes foi

baseada nas recomendações da API-580, sendo adequadas à realidade da unidade
e região quanto a disponibilidade e viabilidade das técnicas e escopos sugeridos
pela norma. Como algumas das técnicas sugeridas não estão disponíveis no país,
podem ser substituídas pela combinação de duas ou mais técnicas de ensaios não
destrutivos.
Os intervalos recomendados para as inspeções foram definidos de acordo
com cada mecanismo de dano, classificação do risco e tipo de equipamento, que o
programa utilizado sugere, uma vez que a metodologia da API 581 deixa explicito no
item 4.4.2, letra F que a definição do intervalo máximo entre as inspeções está
limitado a legislação local ou ao critério da corporação que está implementando a
metodologia. Fica subentendido que foi realizada uma avalição do processo de
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corrosão e a empresa possui dados e conhecimento para a correta escolha da
estratégia de inspeção a ser aplicada. Porém, nesse estudo foi utilizado como
referência o documento da GE Meridium – “RBI Inspection Strategies” (GENERAL
ELECTRIC COMPANY, 2016), que contém o escopo e a frequência de inspeção
através de lógicas baseadas na classificação do risco de cada componente. Esse
documento é fornecido pelo software do APM® que está sendo utilizado no estudo. A
Figura 20 mostra um exemplo do fluxo decisório para a definição da frequência e
escopo de inspeção e, consequentemente, a estratégia de inspeção proposta pelo
documento para o mecanismo de dano de corrosão interna.
Figura 20– Fluxo de Seleção de Escopos de Inspeção – Corrosão Interna

Fonte: o autor utilizando referência (GENERAL ELECTRIC COMPANY, 2016)

O fluxo se inicia realizando o primeiro filtro pela classificação do risco entre as
4 categorias possíveis conforme mostrado na Figura 20 (ponto 1). Na próxima etapa
(ponto 2) deve se verificar qual a vida remanescente do equipamento, ou seja, pelos
cálculos de perda de espessura, em quantos anos o mesmo irá atingir a espessura
mínima definida no seu projeto. O mecanismo de dano de corrosão generalizada
deve ser analisado (ponto 3); havendo a existência do mesmo, o fluxo deve
continuar, caso o mesmo não esteja presente deve-se utilizar a estratégia
correspondente àquela anterior à pergunta. Caso haja o mecanismo de dano de
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corrosão generalizada a próxima estratégia LCXX (ponto 4) deverá ser escolhida.
Essa será a estratégia final para o mecanismo de dano que está sendo analisado no
momento. Para cada uma das estratégias apresentadas, há uma frequência e
escopo mínimo proposto pelo documento. Porém, cabe à corporação e à equipe
responsável pela implementação decidir se a estratégia proposta é viável e
adequada às necessidades locais, tais como recursos técnicos e legislação.
O documento da GE Meridium – “RBI Inspection Strategies” (GENERAL
ELECTRIC COMPANY, 2016), oferece uma extensa gama de estratégias de
inspeções para os diversos mecanismos mais comuns de danos presentes nas
indústrias química e de óleo e gás. Porém, caso uma estratégia para um mecanismo
de dano especifico não seja comtemplada ou não seja adequada para os requisitos
locais, a equipe de implementação possui a liberdade para realizar as adequações
que julgarem necessárias.
4.8

Análise Crítica da Estratégia de Inspeção Proposta
A análise crítica entre as estratégias de inspeções atuais (via NR-13 ou guias

internos da corporação) e a novas propostas pela metodologia de inspeção baseada
no risco foi realizada para identificar os principais benefícios potencialmente
presentes, não só ao final de cada ciclo (com possíveis mudanças em frequência e
escopo), mas também nas melhorias de gestão de riscos e informações sobre os
ativos adquiridos durante o processo de implementação.
Avalia-se nos resultados como a implementação da metodologia da inspeção
baseada em risco pode auxiliar e complementar as atuais estratégias de inspeção da
unidade e, possivelmente, suportar eventuais da NR-13.Também discute-se como a
metodologia

pode agregar benefícios durante sua implementação e identificar

deficiências relativas à gestão e atualização de informações e documentos dos
ativos analisados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A seguir são apresentados resultados da classificação do risco final para os 4
ativos selecionados no item 4.2 e a nova proposta de estratégia de inspeção para os
mesmos. Os resultados são apresentados em conjunto para os 5 equipamentos
selecionados.
Ao final é feita uma discussão sobre os resultados obtidos para cada um dos
equipamentos separadamente e também uma análise geral de todo o processo de
implementação da metodologia na unidade.
5.1

Seleção de Ativos
As Tabelas 11,12, 13, 14 e 15 apresentam os dados de projeto e construção

dos equipamentos 48-001, 2-003, 48-404, 3-101 e UTL- 060-01 respectivamente.
Esses ativos foram escolhidos devido a sua diversidade entre aplicações e
criticidade no processo produtivo.
Tabela 11 – Especificação – Tanque 48-001

Tanque Atmosférico de Recebimento de Efluentes - TAG: 48-001
Volume (m3):

5369 m3

Material fabricação:

ASTM A 285 Gr C

Fluido de Processo:

Efluentes

Temperatura de Operação (°C):

45 °C

Pressão de Operação (kgf/cm2):

ATM
Fundo: 9,53 mm (3/8”)

Espessura nominal (mm):

Constado: 1° anel: 6,35 mm (1/4”)
2° e 3° anel: 4,76 mm (3/16”)

Data fabricação:

2001

Tratamento Térmico:

N/A

Isolamento Térmico:

N/A

Código de Fabricação:

API- 650 ed. 2007

Máxima Pressão de Trabalho
Admissível (kgf/cm2):

ATM

Fonte: autor.
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Tabela 12 – Especificação – Tanque 2-003

Tanque de Recebimento Matéria Prima - TAG: 2-003
Volume (m3):

98 m3

Material fabricação:

SA-240-316L

Fluido de Processo:

Matéria Prima + Água Quente

Temperatura de Operação (°C):

149 °C

Pressão de Operação (kgf/cm2):

ATM

Espessura nominal (mm):

Calotas: 12,7 mm (1/2”)
Constado: 7,9 mm (5/16”)

Data fabricação:

2009

Tratamento Térmico:

N/A

Isolamento Térmico:

Sim

Código de Fabricação:

ASME VIII Div I ed. 2007

Máxima Pressão de Trabalho
Admissível (kgf/cm2):

1,05

Fonte: autor.
Tabela 13 – Especificação – Vaso 48-404

Vaso de Pressão de Armazenamento de Ar Comprimido - TAG: 48-404
Volume (m3):

13 m3

Material fabricação:

SAE 283

Fluido de Processo:

Ar Comprimido

Temperatura de Operação (°C):

60 °C

Pressão de Operação (kgf/cm2):

9,0

Espessura nominal (mm):

Calota: 9,53 mm (3/8”)
Constado: 9,53 mm (3/8”)

Data fabricação:

1990

Tratamento Térmico:

N/A

Isolamento Térmico:

N/A

Código de Fabricação:

ASME VIII Div I ed. 1986

Máxima Pressão de Trabalho
Admissível (kgf/cm2):

12,9

Fonte: autor.
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Tabela 14 – Especificação – Vaso 3-101

Vaso de Pressão de Armazenamento de Amônia Anidra - TAG: 3-101
Volume (m3):

100 m3

Material fabricação:

ASTM A 516 Gr 70

Fluido de Processo:

Amônia Anidra

Temperatura de Operação (°C):

40 °C

Pressão de Operação (kgf/cm2):

10,0

Espessura nominal (mm):

Calota: 22,0 mm (7/8”)
Constado: 31,7 mm (1 1/4”)

Data fabricação:

2001

Tratamento Térmico:

Sim

Isolamento Térmico:

N/A

Código de Fabricação:

ASME VIII Div I ed. 1998 U-Stamp

Máxima Pressão de Trabalho
Admissível (kgf/cm2):

25,6

Fonte: autor.
Tabela 15 – Especificação – Tubulação UTL- 060-01

Tubulação de Efluentes - TAG: UTL- 060-01
Diâmetro (pol):

6”

Material fabricação:

ASTM A312 TP304

Fluido de Processo:

Efluentes

Temperatura de Operação (°C):

85 °C

Pressão de Operação (kgf/cm2):

3,5

Espessura nominal (mm):

Schedule 10S – (3,4mm)

Data fabricação:

2000

Tratamento Térmico:

Não

Isolamento Térmico:

Não

Código de Fabricação:

ASME B31.3 – Process Piping

Máxima Pressão de Trabalho
Admissível (kgf/cm2):

39,7 @ 148 °C

Fonte: autor.
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5.2

Análise de Probabilidade de Falha
Analisando os mecanismos de danos a que os equipamentos estão sujeitos,

de acordo com suas características de fabricação e condições operacionais do
passado e atuais, foram definidos os seus componentes e os mecanismos de danos
que cada um desses componentes está sujeito. As Tabelas 16,17 ,18, 19 e 20
apresentamos resultados da análise para os equipamentos 48-001, 2-003, 48-404,
3-101 e UTL- 060-01 respectivamente. Nelas são apresentados os campos de
identificação do equipamento (Equip.), componente (Comp.), localização do
mecanismo de dano (Loc. MD), detalhes do mecanismo de dano com o tipo de
corrosão (Corrosão), justificativa, PoF para cada mecanismo de dano e seu
respectivo PoF.
Para definir cada uma das probabilidades de falhas apresentadas a seguir
foram utilizados os critérios citados no item 4.4 como histórico de falha e taxas de
corrosão.
No tanque 48-001 foi identificado que o casco e fundo do tanque possuíam
características e formas de degradação distintas, levando a criação de dois
componentes, casco e fundo que, por sua vez, tiveram probabilidades de falhas
também distintas. Os componentes possuem taxas de corrosão distintas devido a
uma deficiência no sistema de proteção catódica do equipamento. A classificação da
POF foi de 3 para o fundo e para o casco foi de 2.
Tabela 16 – Probabilidade de Falha – Tanque 48-001

Equip.

Comp.

Loc. MD

Interno
Fundo
Externo
48-001

Interno
Casco
Externo
Fonte: autor.

Corrosão

Justificativa

Carbono, serviço
efluentes c/oxigênio,
Generalizada
dados relatório inspeção
2010.
Carbono, fundação
concreto, taxa padrão
Solo
de corrosão <0,127
mm/ano
Carbono, serviço
efluente c/oxigênio, taxa
Generalizada
padrão de corrosão
<0,063mm/ano.
Carbono, sem
Atmosférica
isolamento térmico.

POF

POF
Final

1
3
3

2
2
1
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Para o vaso de pressão 2-003, que trabalha despressurizado, o casco e a
calota inferior foram considerados juntos pois recebem o mesmo produto e o vaso
está suspenso. A calota superior foi considerada outro componente devido ao fluido
predominante ser o vapor da mistura de matéria prima com água quente. Relatórios
anteriores mostram a ocorrência de corrosão por pitting na soldas da calota inferior e
casco. A POF para calota superior foi categorizada em 2 e o casco e a calota inferior
em 3.
O vaso de pressão 48-404 que atua como tanque “pulmão” para o ar dos
instrumentos da unidade está localizado na área de utilidades. Relatórios anteriores
de inspeção mostraram corrosão generalizada severa (> 0,127mm/ano) na calota
inferior devido ao acúmulo de água entre as purgas do vaso, a POF da calota
superior e casco foi classificada em 2 e a calota inferior em 4.
Tabela 17 – Probabilidade de Falha – Tanque 2-003

Equip.

Comp.

Loc. MD
Interno

Calota
Sup.
Externo

2-003
Casco/
Calota
Inf.

Interno

Externo
Fonte: autor.

Corrosão

Justificativa

SS300, pH ácido,
Generalizada
vapores, taxa de
corrosão inexistente.
SS300, c/ isolamento
Sob
térmico, 71° C< TEMP
Isolamento
<107° C.
SS300, pH ácido,
Generalizada fluidos, taxa de corrosão
inexistente.
SS300, pH ácido,
incrustações, dados
Pitting
relatório de inspeção
2017
SS300, c/ isolamento
Sob
térmico, 71° C< TEMP
Isolamento
<107° C.

POF

POF
Final

1
2
2

2

3

2

3
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Tabela 18 – Probabilidade de Falha – Tanque 48-404

Equip.

Comp.

Calota
Sup./
Casco

Loc. MD

Interno

Externo
48-404
Calota
Inf.

Interno

Externo

Corrosão

Justificativa

Carbono, ar
instrumentos, taxa
Generalizada
padrão de corrosão
<0,063mm/ano.
Carbono, sem
Atmosférica
isolamento térmico.
Carbono, ar
instrumentos + agua,
Generalizada
taxa padrão de corrosão
>0,127mm/ano.
Carbono, sem
Atmosférica
isolamento térmico.

POF

POF
Final

2
2
1

4
4
1

Fonte: autor.

O vaso de pressão 3-101, é horizontal e opera armazenando a matéria prima
de amônia anidra e não possui histórico de perdas de espessura ou outros danos
ativos ao longo da vida. Porém, a literatura mostra uma alta incidência de corrosão sob
tensão em pontos de acúmulo de tensão em pontos de soldas. Assim, é necessário um
acompanhamento continuo para a verificação da existência de trincas de corrosão sob
tensão. Dessa forma , a POF para calotas e casco é 3.
Tabela 19 – Probabilidade de Falha – Vaso 3-101

Equip.

Comp.

Loc. MD

Corrosão

Generalizada
48-404

Casco/
Calota

Interno
Sob Tensão
Externo

Atmosférica

Justificativa
Carbono, amônia
anidra, taxa padrão de
corrosão
<0,063mm/ano.
Carbono, amônia
anidra, CST – Soldas
(Referencia Literatura)
Carbono, sem
isolamento térmico.

POF

POF
Final

2
3
3
1

Fonte: autor.

A tubulação UTL- 060-01, é feita de aço inoxidável e é utilizada para o
transporte dos efluentes gerados na planta principal para os tanques de tratamento.
Essa tubulação não possui revestimento térmico devido a sua localização elevada
em relação ao piso e por não oferecer riscos de queimaduras aos operadores. Essa

71

tubulação não possui histórico de taxa de corrosão, de acordo com inspeções
passadas. Não há evidencias de inspeções verificando os pontos de soldas interna e
externamente utilizando técnicas efetivas tais como liquido penetrante ou phased
array desde a partida da planta. A literatura mostra uma alta incidência de corrosão sob
tensão em pontos de acúmulo de tensão tais como pontos de soldas. Assim, é necessário
um acompanhamento continuo para a verificação da existência de trincas de corrosão sob
tensão. Dessa forma , a POF para a tubulação é 3 e está representada na Tabela 20.

Outro ponto identificado durante a avaliação foi o fato de o isométrico (desenho) da
tubulação estava desatualizado, não representando o a instalação real.
Tabela 20 – Probabilidade de Falha – Tubulação UTL- 060-01

Equip.

Comp.

Loc. MD

Corrosão
Generalizada

Interno
UTL060-01

Sob Tensão

Tub.
Externo

Sob Tensão

Justificativa
SS300, pH ácido, taxa
de corrosão inexistente.
SS300, cloretos, TEMP
> 60° C, CST – Soldas
(Referencia Literatura)
SS300, cloretos, TEMP
> 60° C, CST – Soldas
(Referencia Literatura)

POF

POF
Final

1
3

3

3

Fonte: autor.

5.3

Análises das Consequências de Falha
As consequências das falhas também foram analisadas separadamente para

cada um dos 5 equipamentos. A seguir são apresentadas as classificações de forma
individual para os equipamentos, considerando as categorias financeiras, saúde e
segurança e meio ambiente, respectivamente. Ao final é apresentada a classificação
resultante da consequência de cada um dos equipamentos, considerando a mais
severa como resultado final.
Para a classificação da consequência financeira nos cinco equipamentos foi
considerado que a capacidade produtiva da unidade é de 2.000 kg/dia de produto
final, sendo que a margem financeira é de R$150,00 por kg. Alguns dos
equipamentos analisados podem impactar na parada total da unidade ou ela pode
ser parcial ou até mesmo não gerar impacto devido a redundâncias. O impacto no
processo produtivo influencia diretamente a consequência financeira, uma vez que a
perda de produção significa um lucro cessante para a unidade. Outro custo
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considerado na análise dos equipamentos é o custo de reparo, valor esse baseado
em históricos de manutenção retirados do sistema R-3 SAP. A referência para o
cálculo sob escopo do reparo no equipamento sempre considerado uma falha
padrão em que o vazamento ocorra por um furo com diâmetro padrão de ¼’’ (~6,3
mm).
•

Tanque 48-001
Na análise das consequências de falha do tanque 48-001, o primeiro

resultado referente a consequência financeira é apresentado no Quadro 2 onde,
devido a sua criticidade e falta de um tanque para a sua redundância faz a
consequência financeira para seu reparo (parar o tanque, limpar, repará-lo, incluindo
montagem de andaimes, mão de obra, material e partida), vão gerar, além da perda
produtiva uma estimativa de R$ 2.150.000,00, resultando numa classificação
financeira D, pois a realização desse conjunto de atividades - parada da unidade,
reparo e partida - duram em média 7 dias, de acordo com históricos de manutenção.
Este tanque recebe todos os efluentes gerados na unidade, de modo que sua
parada acarreta a parada de toda a unidade, pois não há outra opção para o
recebimento dos efluentes. Como esse equipamento não possui sistemas
automáticos de detecção de vazamentos, a forma de identificação seria através da
ronda dos operadores na área que ocorre a cada uma hora, de modo que o tempo
de detecção é de 60 minutos.
Quadro 2 – Cálculo Consequência Financeira Tanque 48-001

Fonte: autor.
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Na análise das consequências à saúde e de segurança e meio ambiente, a
avaliação para o equipamento foi de A e B respectivamente. A Tabela 21, mostra a
classificação para os três componentes (financeiro, saúde e segurança e meio
ambiente) e a classificação final no caso é consequência mais severa entre os três.
Como os efluentes não possuem

classificação tóxica ou inflamável e o tanque

operar a pressão atmosférica a classificação à saúde e segurança foi a mais baixa.
Quanto à avaliação de risco ao meio ambiente, o tanque fica localizado em uma
área com britas e seu vazamento escoaria para um caixa “pulmão” de concreto, de
modo que o efluente poderia ser retido emergencialmente neste local. Porém, uma
falha desse porte segundo os critérios internos da empresa, exige que seja feita uma
comunicação formal à matriz e as causas raiz sejam investigadas e formalmente
divulgadas.
Tabela 21 – Cálculo Consequência Final Tanque 48-001
Equip.

Comp.

Fluido

Saúde/
Seg.

Meio
Amb.

Inflamável

Tóxico

48-001

Fundo

Efluente

A

B

N/A

N/A

D

D

48-001

Casco

Efluente

A

B

N/A

N/A

D

D

Finan. Final

Fonte: autor.

•

Tanque 2-003
A análise da consequência financeira em caso de falha no vaso 2-003

apresentada no Quadro 3, mostra que as perdas financeiras resultantes é da ordem
de R$932.000,00, considerando a perda de produção e gastos com o reparo (como
a montagem de andaimes, mão de obra e materiais), de acordo com o histórico de
manutenções passadas, sendo um total de 3 dias de parada. O tanque recebe
matéria prima para o início do processo produtivo. Com parada desse equipamento,
toda a unidade deve interromper as operações, pois não há outra opção para o
recebimento e preparo inicial da formulação. Como esse tanque não possui sistema
automático de detecção de vazamentos a forma de identificação seria através da
ronda dos operadores na área, o que ocorre a cada uma hora. Assim o tempo de
detecção é de 60 minutos.
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Quadro 3 – Cálculo Consequência Financeira Vaso 2-003

Fonte: autor.

Devido ao produto possuir toxidade e ser necessário EPI (Equipamento de
Proteção Individual) tais como máscara e luvas para a manipulação, sua
classificação de saúde e segurança foi definida como B, uma vez que, em caso de
contato direto será obrigatório realizar um atendimento padrão no ambulatório da
unidade, independentemente da quantidade e local de contato com o colaborador.
Quanto a avaliação relativa ao meio ambiente, o vaso está localizado em uma área
com diques, de modo que, em caso de vazamento o fluido será direcionado ao
tanque de efluentes para o devido tratamento. Porém, uma falha desse porte exige,
pelos critérios internos da empresa, que seja feita uma comunicação formal à matriz
e as causas raiz sejam investigadas e formalmente divulgadas.
Assim, após a análise das consequências à saúde e segurança e meio
ambiente, o equipamento foi categorizado como risco B para os dois quesitos. A
Tabela 22, mostra a classificação final como C.
Tabela 22 – Cálculo Consequência Final Vaso 2-003
Equip.

Comp.

Fluido

Saúde/
Seg.

Meio
Amb.

Inflamável

Tóxico

2-003

Calota
Sup.

Mat.Prima

B

B

N/A

S

C

C

2-003

Casco /
Calota Inf.

Mat.Prima

B

B

N/A

S

C

C

Fonte: autor.

Finan. Final
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•

Tanque 48-404
O resultado da consequência financeira em caso de falha no vaso 48-404 é

apresentado no Quadro 4. Em caso de falha no equipamento, espera-se um
impacto de R$20.000,00, visto que esse equipamento não apresenta nenhum
impacto na produção, pois há outros vasos redundantes no setor de utilidades que
fazem a mesma função de pulmão de ar comprimido dos compressores que
alimentam os instrumentos e a unidade possui folga para operar sem esse
equipamento. Foi considerado como impacto financeiro apenas os custos de reparo
do vaso de pressão para o falha no diâmetro padrão (¼’’), considerando valores
disponíveis no histórico de manutenção. Essa falha teria um tempo de reparo de 4
dias, entre parada do equipamento, descontaminação, preparação, execução e
liberação para voltar a operar. Como esse equipamento não possui sistemas
automáticos de detecção de vazamentos, a forma de identificação seria através da
ronda dos operadores na área, que ocorre a cada uma hora. Assim o tempo de
detecção é de 60 minutos, pois essa falha somente seria percebida em uma ronda
operacional ou pela fato de os compressores ficarem ligados 100% do tempo, uma
vez que haveria perdas significativas na linha de ar.
Quadro 4 – Cálculo Consequência Financeira Tanque 48-404

Fonte: autor.

Na análise das consequências de saúde e segurança e meio ambiente, a
avaliação para o equipamento foi A para os dois quesitos. A Tabela 23, mostra a
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classificação final como A, pois nos três critérios o equipamento obteve esta
classificação. Como o equipamento armazena ar comprimido não há impactos ao
meio ambiente e também às pessoas, visto que em caso de vazamento também não
irá causar danos à equipe que estiver próximo.
Tabela 23 – Cálculo Consequência Final Tanque 48-404
Equip.

Comp.

Fluido

Saúde/
Seg.

Meio
Amb.

Inflamável

Tóxico

48-404

Calota
Sup./
Casco

Ar Comp.

A

A

N/A

N/A

A

A

48-404

Calota Inf.

Ar Comp.

A

A

N/A

N/A

A

A

Finan. Final

Fonte: autor.

•

Tanque 3-101
A análise da consequência financeira do vaso 3-101 apresentada no Quadro

5, mostra que as perdas financeiras em caso de sua falha é da ordem de
R$1.550.000,00, considerando a perda de produção e gastos com o reparo. Este
valor resulta em uma classificação C, de acordo com a Tabela 10. As perdas
produtivas são de 50%, pois somente uma parcela dos produtos utilizam a amônia
anidra como matéria prima. Apenas uma unidade

responsável pela produção de

defensivos agrícolas com formulação sólida faz uso desse produto. Porém, em caso
de falha desse equipamento o processo de descontaminação, reparo e
principalmente a validação dos reparos com a qualidade mínima necessária exigida
por norma é bastante demorada devido a criticidade do equipamento e da toxidade
do fluido nele armazenado. Assim, o tempo de reparo médio foi estimado em 10
dias.
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Quadro 5 – Cálculo Consequência Financeira Vaso 3-101

Fonte: autor.

Na análise das consequências à saúde e segurança e meio ambiente, a
avaliação do vaso de pressão de armazenamento de amônia anidra (NH3) foi de D
para os dois quesitos. A Tabela 24, mostra a classificação final como D. Devido à
alta toxidade da amônia o sistema da unidade possui proteções contra falhas com
sistema de travamento automático das válvulas em caso de detecção de amônia em
nível superior a 5 ppm na atmosfera ao redor do tanque. Assim, o tempo de
detecção e isolamento em caso de falha não é superior que 10 minutos.
Outro fator levado em consideração na análise foi um estudo apresentado
pela equipe de segurança de processo, que mostra que, em caso de vazamento de
todo o produto do tanque em sua máxima capacidade, a nuvem de amônia não irá
chegar à comunidade ao redor da planta, porém prédios relacionados ao processo
produtivo poderão ser atingidos pela nuvem. Nesse caso, os prédios no raio de ação
possuem máscaras e sistema de vedação e ar próprio com autonomia de 3 horas.
Os danos ao meio ambiente são significativos, porém não são permanentes, visto
que a nuvem de amônia levaria ao ressecamento agudo da vegetação dentro do raio
de alcance, devido a captura da agua dos vegetais pela amônia anidra.
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Tabela 24 – Cálculo Consequência Final Vaso 3-101
Equip.

Comp.

Fluido

Saúde/
Seg.

Meio
Amb.

Inflamável

Tóxico

3-101

Calotas/
Cascos

Amônia
Anidra

D

D

N/A

S

Finan. Final
C

D

Fonte: autor.

•

Tubulação UTL- 060-01
A análise da consequência financeira da tubulação de efluentes UTL-060-01

apresentada no Quadro 6, mostra que as perdas financeiras em caso de falha é da
ordem de R$200.000,00, considerando os custos relacionados com a perda de
produção de cerca de 50% por um dia e também os custos de reparo disponíveis na
base histórica da manutenção da unidade. A parada dessa tubulação gera uma
perda de produção de 50%, visto que outras unidades produtivas podem operar por
não serem afetadas pela sua falha. Tal resultado gera, de acordo com a tabela de
consequência financeira, uma classificação B.
Quadro 6 – Cálculo Consequência Financeira Tubulação UTL-060-01

Fonte: autor.

Na análise das consequências à saúde e segurança e meio ambiente, a
avaliação para o equipamento foi B para o meio ambiente, visto que em caso de
vazamento o fluido irá cair em uma área cimentada e de contenção, sem contato
direto com o solo, porém o incidente deverá ser reportado. No quesito saúde e
segurança a classificação foi de C, visto que, em função da temperatura de
operação dessa tubulação ser superior a 60° C há a possibilidade de contato com
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algum colaborador na ocorrência de um vazamento. Esse contato pode gerar uma
lesão no trabalhador, exigindo atendimento de primeiro socorro e tratamento em
unidade externa, visto que haverá queimaduras. A Tabela 25, mostra a classificação
final C, pois esse foi a classificação mais elevada nessa avaliação.
Tabela 25 – Cálculo Consequência Final Tubulação UTL-060-01
Equip.

Comp.

Fluido

Saúde/
Seg.

Meio
Amb.

Inflamável

Tóxico

UTL-06001

Tub.

Efluente

C

B

N/A

N/A

Finan. Final
B

C

Fonte: autor.

5.4

Classificação Final do Risco
Após os cálculos de consequências e probabilidade de falha para cada um

dos equipamentos e seus respectivos componentes foi obtida a classificação de
risco resultante apresentadas nos Quadros 7, 8, 9, 10 e 11, de acordo com o quadro
de classificação da Figura 1.
Todos

os

riscos

resultantes

nos

cinco

equipamentos

ficaram

com

classificação abaixo do limite aceitável pela corporação que é de nível Alto, ou seja,
os riscos classificados com valores de 1 a 5 conforme Figura 1, não seriam aceitos e
alguma ação de redução deveria ser implementada. Essas ações poderiam ser
desde de inspeções imediatas, até a alteração das condições operacionais como a
redução de volume ou pressão dos equipamentos a fim de reduzir a consequência
em caso de falha.

Quadro 7– Classificação do Risco Tanque 48-001

Fonte: autor.
Quadro 8– Classificação do Risco Vaso 2-003

Fonte: autor.
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Quadro 9– Classificação do Risco Vaso 48-404

Fonte: autor.
Quadro 10– Classificação do Risco Vaso 3-101

Fonte: autor.
Quadro 11– Classificação do Risco Tubulação UTL-060-01

Fonte: autor.

Após a classificação final foi constatado que nenhuma ação imediata
precisava ser tomada no momento para se reduzir o risco, mas o programa de
inspeção deve ser seguido a fim de se evitar o aumento da probabilidade de falha
que, consequentemente, levará ao aumento do risco.
A Figura 21 apresenta esses riscos representados na matriz de classificação
de risco para os cinco equipamentos analisados e seus respectivos componentes.
Dessa forma, para cada um desses componentes deve ser definida uma estratégia
especifica de inspeção com escopos e frequências distintas.
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Figura 21 – Matriz de Risco Resultante

Fonte: autor.

5.5

Estratégias de Inspeção
Com base nos resultados, os escopos e frequências de inspeção dos

componentes serão distintos, porém é possível otimizar, ou unificar as ações,
visando a redução de custos e o tempo de parada do equipamento para a realização
das ações necessárias.
Utilizando como base o documento GE Meridium – “RBI Inspection Strategies”
(GENERAL ELECTRIC COMPANY, 2016), os escopos de inspeção foram definidos
utilizando-se os fluxos decisórios para cada mecanismo de dano em função do risco
final do componente. Esse documento foi utilizado como referência e suporte para as
definições das estratégias, uma vez que segue os parâmetros da norma API-580. A
norma também possibilita a flexibilização nas escolhas dos escopos e frequências,
desde que sejam de correta efetividade aos mecanismos de dano.
Para cada um dos mecanismos de danos identificados e classificados, os
escopos de inspeção foram obtidos de acordo com o fluxos similares ao da Figura
20. Nas Tabelas 26, 27, 28, 29 e 30 são apresentadas, as frequências das
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inspeções, grau de confiança sugerido ao escopo e o código do escopo proposto
com base no referido documento para os equipamentos 48-001, 2-003, 48-404, 3001 e UTL-061-01, respectivamente.
Na Tabela 26 o escopo para a inspeção externa do fundo do tanque está
indicada como N/A devido à impossibilidade de se realizar a inspeção, uma vez que
o tanque está em contato com o solo, impossibilitando a inspeção externa. Como
exemplo o Apêndice I mostra o escopo com requisitos mínimos, orientações e tempo
definido para a estratégia LC132.
Tabela 26 – Escopos de Inspeção via RBI – Tanque 48-001

Tanque Atmosférico de Recebimento de Efluentes
TAG: 48-001
Interna /
Externa:
Interna
Externa
Interna
Externa

Componente:
Casco
Casco
Fundo
Fundo

Frequência
(anos):
15
7
10
N/A

Grau de
Confiança:
Alto
Muito Alto / Médio
Alto
N/A

Escopo:
LC132
LC38
LC112
N/A

Fonte: autor.

Na Tabela 27 são apresentadas as frequências e escopo para as inspeções
interna e externa do vaso 2-003. Para as inspeções externas como há corrosão sob
isolamento, o escopo LC391 recomenda uma retirada de no mínimo 10% do
isolamento em pontos críticos.
Tabela 27 – Escopos de Inspeção via RBI – Tanque 2-003

Tanque de Recebimento Matéria Prima
TAG: 2-003
Componente:
Calota Sup.
Calota Sup.
Casco/Calota Inf.
Casco/Calota Inf.

Interna /
Externa:
Interna
Externa
Interna
Externa

Frequência
(anos):
15
15
15
15

Grau de
Confiança:
Alto
Médio
Alto
Médio

Escopo:
LC132
LC391
LC132
LC391

Fonte: autor.

A Tabela 28 apresenta as frequências e escopo para as inspeções interna e
externa do vaso 48-404. Como o casco inferior apresenta registro de corrosão
severa devido ao acúmulo de água no fundo, as estratégias de inspeção interna e
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externa selecionadas foram LC133 e LC381, respectivamente. Essas estratégias são
recomendadas quando o equipamento apresenta uma taxa elevada de corrosão,
conforme o fluxo exemplo da Figura 20.
Tabela 28 – Escopos de Inspeção via RBI – Vaso 48-404

Vaso de Pressão de Ar Comprimido
TAG: 48-404
Componente:
Calota Sup./Casco
Calota Sup./Casco
Calota Inf.
Calota Inf.

Interna /
Externa:
Interna
Externa
Interna
Externa

Frequência
(anos):
20
10
15
7

Grau de
Confiança:
Médio
Muito Alto / Médio
Alto
Muito Alto / Médio

Escopo:
LC152
LC41
LC133
LC381

Fonte: autor.

Na Tabela 29 são apresentadas as frequências e escopo para as inspeções
interna e externa do vaso 3-101, de armazenamento de amônia anidra. Como esse
equipamento apresenta probabilidade de falha pelo mecanismo de corrosão sob
tensão (CST), foi incluída na estratégia a inspeção focada nesse mecanismo, que é
representada pelo escopo LC51.
Tabela 29 – Escopos de Inspeção via RBI – Vaso 3-101

Vaso de Pressão de Amônia Anidra
TAG: 3-101
Componente:
Calota/Casco
Calota/Casco
Calota/Casco

Interna /
Externa:
Interna
Interna/CST
Externa

Frequência
(anos):
10
5
5

Grau de Confiança:

Escopo:

Muito Alto
Médio
Muito Alto / Médio

LC112
LC51
LC35

Fonte: autor.

Na Tabela 30 são apresentadas as frequências e escopo para as inspeções
interna e externa da tubulação de efluente UTL-060-01. Como essa tubulação
apresenta a probabilidade de falha pelo mecanismo de corrosão sob tensão (CST)
com maior probabilidade nos pontos de solda, foi incluída na estratégia a inspeção
focada nesse mecanismo, que é representada pelo escopo LC29. Para a inspeção o
grau de confiança foi médio, sendo solicitado que a amostragem da inspeção seja
no mínimo de 10% do total da tubulação. No escopo há a solicitação de foco nos
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chamados “dead legs” que são pontos de dreno ou de baixo fluxo devido alguma
ramificação na tubulação e que podem estar sujeitos a um processo mais acelerado
de corrosão. Para a inspeção externa a estratégia definida foi a LC38, que solicita
uma inspeção visual em 100% da tubulação.
Tabela 30 – Escopos de Inspeção via RBI – Tubulação UTL-060-01

Tubulação de Efluentes
TAG: UTL-060-01
Componente:
Tubulação
Tubulação

Interna /
Externa:
Interna
Externa

Frequência
(anos):
10
15

Grau de Confiança:

Escopo:

Média
Muito Alto / Médio

LC29
LC38

Fonte: autor.

5.6

Análise Crítica das Novas Estratégias de Inspeção e Implementação da
Metodologia
A análise crítica dos resultados é apresentada em duas partes. A primeira tem

o foco apenas nos intervalos das inspeções internas e externas para os cinco
equipamentos analisados, e como se comparam com as frequências atuais. A
segunda secção foca na análise das novas estratégias, ou seja, nos ensaios a
serem realizados em cada inspeção com as devidas técnicas e abrangência.
Também é analisada como implementação da metodologia auxilia no aumento do
conhecimento da unidade, não apenas sobre o processo mas principalmente sobre
os ativos que estão sendo avaliados.
Como forma de exemplificação no Apêndice J é apresentado de forma
detalhado todas as etapas desde a seleção do ativo até o cálculo e seleção da
estratégia para um equipamento.

5.6.1 Prazos Inspeções
Após a definição das probabilidade e consequências de cada um dos
componentes dos equipamentos selecionados e subsequente definição do risco final
e estratégia de inspeção, foi possível notar que os prazos propostos para as
inspeções internas e externas são relativamente superiores ao proposto pela norma
NR-13. De acordo com esta norma as empresas que não possuem a certificação
SPIE (que é o caso dessa unidade em avaliação), os prazos máximos que a norma
possibilita para inspeções internas são 10 anos e externas 5 anos, conforme
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Apêndice F. Para os equipamentos que são enquadrados via NR-13 não é possível
estender os prazos acima dos limites impostos pela norma por questões legais.
No caso dos equipamentos de vasos que operam pressurizados (48-404 e 3101), os mesmos devem seguir a frequência de inspeção imposta pela a NR-13, não
cabendo a possibilidade de mudar para a frequência proposta a fim de não gerar
incompatibilidade com a normal nacional. Para os equipamentos 48-001, 2-003 e
UTL-060-01, que operam a pressão atmosférica e não se enquadram na norma
NR1-3, os novos prazos propostos pela inspeção baseada em risco podem ser
aplicados. A Tabela 31 mostra a diferença entre a frequência atual e a proposta pela
metodologia. No caso da tubulação UTL-060-01 não havia antes da análise planos
de inspeção. Com a implementação da metodologia foi definida a primeira estratégia
de inspeção para essa tubulação, ou seja, todas as inspeções realizadas
anteriormente foram esporádicas, devido a solicitações pontuais, e não provenientes
de um plano formal de inspeção no sistema de gestão da manutenção.
Tabela 31 – Comparação Frequências de Inspeção para 48-001 e 3-101

Equipamento
48-001
2-003
UTL-060-01

Interna /
Externa:
Interna
Externa
Interna
Externa
Interna
Externa

Frequência
Atual (anos):
8
4
4
4
N/A
N/A

Frequência
Proposta (anos):
10
7
15
15
10
15

Diferença
(%):
+25%
+75%
+375%
+375%
-

Fonte: autor.

O ganho de prazo entre as inspeções é substancial nos equipamentos não
pressurizados; que possuem suas estratégias de inspeção definidas através de
guias e normas internas da corporação. Como a implementação da metodologia de
inspeção foi uma decisão corporativa, os ganhos nesses casos poderão ser
capturados e as novas frequências de inspeção implementadas. Os equipamentos
os equipamentos 48-404 e 3-101, que operam sob pressão, são legalmente
obrigados a seguirem as frequências de inspeção definidas através da NR-13 e não
sofreram alterações nos prazos de inspeções, apenas nos escopos, seguindo as
recomendações da metodologia.
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5.6.2 Escopo Inspeções
Com a definição dos escopos de inspeção de forma individualizada para os
componentes dos equipamentos, além das inspeções internas e externas, é possível
verificar que alguns riscos atuais ou potencias a que os equipamentos estão sujeitos
não estavam sendo considerados no escopo atual de inspeção, o que pode
representar um risco às operações da unidade. O contrário também foi constatado,
ou seja, as técnicas de inspeção para mecanismos de dano específicos estavam
sendo aplicadas quando não havia a sua necessidade iminente. Exemplo disso é o
fato de o escopo antigo propor a medição de espessura do vaso 2-003, sendo que
sua espessura se mantém desde o início da sua operação.
Também foi observada a não existência de um plano de inspeção anterior da
tubulação UTL-060-01, somete registros de inspeções esporádicas por solicitação
da equipe de inspeção. Ou seja, não havia uma estratégia padronizada para se
acompanhar periodicamente o estado do equipamento.
Os novos escopos se mostraram mais completos e aderentes aos riscos e
mecanismos de danos a que cada um dos equipamentos está sujeito, quando
comparados aos escopos atuais, que são bastante genéricos e são pouco focados
em técnicas de alta eficiência. Outro benefício foi a introdução do detalhamento de
cada escopo de inspeção, com a indicação da área mínima a ser inspecionada (em
termos percentuais), os locais de maior risco (ex: bocais de entrada e saída), as
técnicas que devem ser aplicadas, o padrão de registro nos relatórios e o nível
mínimo de certificação dos inspetores, que

não eram explícitos na estratégia

anterior. Como exemplo, o escopo do vaso 2-003 previa apenas a determinação da
espessura, a aplicação de líquido penetrante e a inspeção visual, sem detalhar os
pontos de inspeção, a porcentagem do isolamento térmico a ser removido e a
medição de espessura nos bocais. Para a tubulação UTL-060-01, não havia um
escopo claramente definido, e todos os registros de inspeção encontrados referiamse àqueles cujas técnicas eram de baixa confiabilidade para os mecanismos de
danos potenciais. O novo escopo trouxe a padronização dos pontos de inspeção,
principalmente naqueles que apresentam maior fragilidade, tais

como soldas,

curvas, suportes e drenos.
A metodologia anterior era genérica e não apresentava

um nível de

detalhamento e uma descrição de tarefas como a proposta no documento GE
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Meridium – “RBI Inspection Strategies” (GENERAL ELECTRIC COMPANY, 2016).
Por sua vez, a aplicação desta metodologia resulta em um padrão de inspeção,
auxiliando na garantia da repetibilidade nas próximas inspeções, independente do
inspetor que estiver executando o trabalho. Muitas das frequências e escopos atuais
foram definidos através da NR13, e a norma não explicita ou recomenda formas de
se selecionar a melhor estratégia de inspeção para os equipamentos, deixando esta
definição a cargo do profissional habilitado. Esta deficiência pode ser suprida pela
aplicação conjunta da NR-13 com a API-580.
A Tabela 32 apresenta uma comparação entre o escopo atual e o proposto
para o vaso 2-003 com a metodologia de inspeção baseada em risco, utilizando
inspeções internas e externas. São apresentadas também as técnicas a serem
aplicadas, os requerimentos de certificação, as formas de registros dos dados no
relatório e a porcentagem da área a ser inspecionada, bem como os locais
específicos a serem avaliados.

As definições claras de escopo, bem como seu

detalhamento auxiliam a garantia da qualidade e a repetibilidade das inspeções..
Tabela 32 – Comparação Escopo de Inspeção para 2-003

Atividade:

Escopo Atual:

Escopo Proposto:

Liquido Penetrante

X

X

Inspeção Visual

X

X

Medição Espessura (Casco)

X

Retirada Isolamento Térmico

X

Medição Espessura (Bocais)

X

Taxa de Corrosão Pittings

X

Certificação Mínima Inspetores

X

Definição de % de área a ser inspecionada

X

Fonte: autor.

Para os equipamentos contemplados pela NR-13 e geridos por guias internos
da corporação, os novos escopos de inspeção foram mais aderentes aos
mecanismos de danos presentes e potenciais a que os mesmos estão sujeitos. Os
novos escopos possuem requisitos mínimos e definições claras das atividades que
devem ser realizadas durante a inspeção e como os registros devem ser feitos, para
serem consultados nas próximas paradas do equipamento. Essas definições e
estudos de mecanismos de danos não estão presentes como requisitos obrigatórios
na NR-13 e guias da corporação, mostrando que o estudo dos potenciais danos
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como também das potenciais consequências em caso de falha agregaram para um
aumento no nível das inspeções com maior assertividade e controle na qualidade
das mesmas.
5.7

Discussão dos Resultados
Com os resultados finais das classificação dos riscos para os equipamentos

analisados foi possível observar que não são apenas os equipamentos de
armazenamento de produtos perigosos oferecem os maiores riscos a unidade.
Equipamentos que nem mesmo possuíam uma estratégia de inspeção como no caso
da tubulação UTL-060-01, apresentaram um risco considerável à unidade. Outro
exemplo é o tanque de amônia anidra (3-101), que apresenta o mesmo nível de
risco

que o tanque de tratamento de efluentes (48-001), sendo o primeiro, por

questões de saúde/segurança e meio ambiente e o segundo por questões
financeiras devido a necessidade de parada total da unidade em caso de falha.
Esses resultados mostram que a metodologia pode ser uma forma de
classificar e dar visibilidade a equipamentos cujos riscos normalmente não são
priorizados quando se faz uma primeira seleção de risco na unidade quanto aos
equipamentos de maior periculosidade que expõem e fragilizam a operação da
fábrica.
Além dos fatores expostos a implementação da metodologia na unidade
resultou também num gerenciamento dos riscos da unidade quanto a falha de
equipamentos que podem levar a uma perda de contenção (vazamentos), que
podem provocar danos financeiros como multas e perda de produção. Como
consequência, estes danos poderiam gerar impactos na comunidade, meio ambiente
e colaboradores da unidade, que resultariam diretamente na degradação da imagem
da companhia.
No processo de identificação, classificação e definição das estratégias de
inspeções baseadas nos mecanismos de danos identificados com a metodologia de
inspeção baseada em risco via API-580, observou-se que a mesma pode trabalhar
como uma ferramenta complementar à norma NR-13 e aos guias internos das
corporações que não são considerado na referida norma brasileira.
A norma reguladora nacional possui algumas deficiências como falta de
detalhamento e orientações para um definição mais completa de estratégias de
inspeção, criação de modelos de para se evitar a corrosão, avaliação individualizada

89

dos componentes dos equipamentos e modelo de reavaliação que constate os
resultados de cada inspeção.
Tais deficiências podem ser amenizadas e até mesmo suprimidas caso a
metodologia seja aplicada em conjunto com a norma o que, consequentemente,
levaria a uma identificação e gestão dos riscos associados a falhas nesses
equipamentos estáticos e a um aumento na confiabilidade dos mesmos e dos
processos do departamento de integridade mecânica. Com planos de inspeção mais
aderentes aos riscos potenciais de danos pode-se gerar um aumento significativo na
qualidade das inspeções e gestão das mesmas. Exemplo desse benefício foi o caso
da tubulação UTL-060-01 que não possuía plano de inspeção até a metodologia ser
implementada, mostrando de forma clara o risco que a unidade estava exposta, sem
qualquer mapeamento.
Outro benefício advindos aos equipamentos não enquadrados pela NR, é a
possibilidade de intervalos de inspeções mais longos, que podem reduzir o número
de paradas dos equipamentos, a exemplo do tanque 2-003 que teve seu intervalo de
inspeção alterado de 4 anos para 15 anos.
Em contrapartida, obteve-se uma nova estratégia de inspeção mais robusta e
assertiva para se detectar as potenciais falhas a que os equipamentos estão sujeitos
devido. Esse fator não apenas gera benefícios financeiros mas também reduz a
exposição dos colaboradores a riscos como necessidade de entrada em espaços
confinados e de trabalho em altura para a limpeza e inspeção.
Todo o processo de implementação da metodologia da inspeção baseada em
risco demonstrou ser uma ferramenta capaz de trazer benefícios finais como já
citados mas também melhorias e adequações resultantes do

processo de

levantamento das informações técnicas para a avaliação das probabilidades e
consequências em caso de falha.
Durante o processo de implementação foram identificadas diversas falhas,
como falta de desenhos, isométricos, históricos de manutenção, documentos,
memoriais de projeto e gestão de mudanças que ocorreram ao longo da vida da
planta,

como

diversas

modificações

em

tubulações

que

não

estavam

adequadamente representadas na documentação disponível. Dessa forma, durante
a implementação tais ajustes e atualizações de documentações foram necessários
para se garantir uma confiabilidade dos dados e, consequentemente, das análises.
Esta condição também pode representar uma outra forma de risco à unidade, visto
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que há registros de acidentes dentro da indústria química justamente pela falta de
documentação atualizada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados apresentados, foi possível concluir que a
metodologia proposta pela API-580, é de fácil aplicação desde que se tenha as
informações mínimas necessárias e resulta em proposições diferentes daquelas
obtidas apenas da aplicação da Norma NR13.
A metodologia da API-580 pode e deve ser aplicada como uma ferramenta
complementar às normas atuais tais como NR-13 no Brasil e os guias internos das
corporações para a definição das estratégia de inspeção para equipamentos
estáticos. Ao se utilizar essa metodologia consegue-se implementar um processo
cíclico e contínuo de inspeção resultando num aumento do nível de conhecimento
da unidade, na melhoria continua das estratégias de inspeção e gerenciamento dos
riscos da unidade relacionadas a falhas nos equipamentos estáticos que gerem
perda de contenção. A implementação também propícia a uma melhoria na
qualidade da informação e documentação dos equipamentos contemplados, devido
à necessidade de informações durante o processo de avaliação do risco.
Esses resultados podem gerar benefícios econômicos para as empresas e
menor risco aos empregados, uma vez que há menor exposição dos mesmos aos
riscos da inspeção em função dos prazos entre as inspeções serem mais longos.
Há ainda a possibilidade de se auferir uma economia indireta por se evitar riscos de
paradas do processo produtivo devido a falhas nos equipamentos e suas possíveis
consequências como, por exemplo, na imagem da empresa frente à sociedade.
O objetivo da metodologia é de que ela seja complementar (e não substituta)
dos requisitos normativos legais,

elevando o nível de conhecimento e

gerenciamento sobre os ativos da unidade e os potenciais riscos que os mesmos
oferecem quando em operação. Tal aumento de conhecimento ocorre ao longo de
todo o processo, iniciando-se pela sua implementação, e sendo atualizada a cada
ciclo de inspeção. Assim, seria interessante que essa metodologia seja aplica em
unidades industriais para trabalhar em paralelo com os requisitos legais de cada
pais, estado e município.
Sugere também que seja avaliada a incorporação de aspectos da API -580
nas futuras revisões NR-13 como forma de enriquecê-la.
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APÊNDICES
Apêndice A
Apêndice A - Tabela referência de cálculo e escopos da API-581

Fonte: (API(b), 2016)
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Apêndice B
Apêndice B - Frequência de Falha Genérica via API-581

Fonte: (API(b), 2016)

Apêndice C
Apêndice C – Fatores de danos via API-581

Variável DF

Descrição DF

Secção

𝑫𝒕𝒉𝒊𝒏
𝒇

DF para perda de espessura geral ou localizada

4.0

𝑫𝒆𝒍𝒊𝒏
𝒇

DF para revestimentos orgânicos e inorgânicos internos

5.0

𝑫𝒄𝒂𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄
𝒇

DF para trincas causticas

6.0

𝑫𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆
𝒇

DF para trincas por alcalinidades

7.0

𝑫𝑺𝑺𝑪
𝒇

DF para trincas por corrosão sob tensão

8.0

𝑯𝟐𝑺
𝑫𝑯𝑰𝑪−𝑺𝑶𝑯𝑰𝑪
𝒇

DF para trincas de HIC/SOHIC em ambiente H2S

9.0

𝑫𝑨𝑪𝑺𝑪𝑪
𝒇

DF para trincas em ambiente alcalino por corrosão sob

10.0

tensão

99

𝑫𝑷𝑻𝑨
𝒇

DF para trincas em ácido polietiônico em aços inoxidáveis

11.0

austeníticos
𝑫𝑪𝑳𝑺𝑪𝑪
𝒇

DF para corrosão sob tensão por cloretos

12.0

𝑫𝑯𝑺𝑪−𝑯𝑭
𝒇

DF para corrosão sob tensão por hidrogênio

13.0

𝑯𝑭
𝑫𝑯𝑰𝑪−𝑺𝑶𝑯𝑰𝑪
𝒇

DF para trincas de HIC/SOHIC em ambiente HF

14.0

𝑫𝒆𝒙𝒕𝒄𝒐𝒕
𝒇

DF para corrosão externa em componentes ferríticos

15.0

𝑫𝑪𝑼𝑰𝑭
𝒇

DF para corrosão em componentes ferríticos isolados

16.0

termicamente
𝑫𝒆𝒙𝒕−𝑪𝑳𝑺𝑺𝑪
𝒇

DF para corrosão externa sob tensão clorídrica em aços

17.0

inox austeníticos
𝑫𝑪𝑼𝑰−𝑪𝑳𝑺𝑺𝑪
𝒇

DF para corrosão sob tensão clorídrica em aços inox

18.0

austeníticos isolados termicamente
𝑫𝒉𝒕𝒉𝒂
𝒇

DF para ataque de hidrogênio a altas temperaturas

19.0

𝑫𝒃𝒓𝒊𝒕
𝒇

DF para fratura de aço carbono com baixo teor de liga

20.0

DF para fragilização de aços de baixa liga com baixo teor

21.0

𝒕𝒆𝒎𝒑

𝑫𝒇

de Cr-Mo
𝑫𝟖𝟖𝟓𝑭
𝒇

DF para 885°F de fragilização

22.0

𝒔𝒊𝒈𝒎𝒂

DF para fase sigma de fragilização

23.0

𝒎𝒇𝒂𝒕

DF por fadiga mecânica

24.0

𝑫𝒇

𝑫𝒇

Fonte: (API(b), 2016)
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Apêndice D
Apêndice D – Fator Sistema de Gestão via API-581

Tabela

Título

Questões

Pontos

2.A.1

Liderança e Administração

6

70

2.A.2

Informações Segurança de Processo

10

80

2.A.3

Análises de Risco de Processo

9

100

2.A.4

Gestão de Mudança

6

80

2.A.5

Procedimentos Operacionais

7

80

2.A.6

Práticas de Trabalho Seguro

7

85

2.A.7

Treinamentos

8

100

2.A.8

Integridade Mecânica

20

120

2.A.9

Revisão de Segurança de Pré Partida

5

60

2.A.10

Resposta a Emergência

6

65

2.A.11

Investigação de Acidentes

9

75

2.A.12

Contratos

5

45

2.A.13

Auditorias

4

40

101

1000

Total:

Nota: tabelas de 2.A.1 até 2.A.13 está localizada no anexo 2. A
Fonte: (API(b), 2016)
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Apêndice E
Apêndice E - Categorias dos vasos de pressão de acordo com o fluido e o produto em
módulo da máxima pressão de operação (MPa) pelo volume (m3).

Fonte: MT, 2017

Apêndice F
Apêndice F - Frequência máxima de inspeções externas e internas de acordo com a
categoria do vaso de pressão.

Fonte: MT, 2017
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Apêndice G
Apêndice G – Efetividade Inspeções via API-581(Tabela 2.C.2.1)

Categoria
Efetividade
Inspeção

Descrição
Efetividade
Inspeção

A

Alta Efetividade

B

Efetiva

C

Média Efetividade

D

Baixa Efetividade

E

Inefetiva

Descrição
A técnica de inspeção irá corretamente identificar
e dimensionar os danos em praticamente todos
os casos (80-100% confiança).
A técnica de inspeção irá corretamente identificar
e dimensionar os danos na maioria dos casos
(60-80% confiança).
A técnica de inspeção irá corretamente identificar
e dimensionar os danos na metade dos casos
(40-60% confiança).
A técnica de inspeção irá identificar e
dimensionar os danos em pouco dos casos (2040% confiança).
A técnica de inspeção não irá prover informações
necessárias para a correta identificação e
dimensionamento do mecanismo de dano
(menos de 20% confiança).

Nota: Para uma inspeção inefetiva (categoria E), a terminologia de inefetividade pode ser aplicada para
os casos abaixo:
1. Nenhum inspeção foi realizada.
2. A inspeção foi realizada, com requisitos abaixo dos listados acima.
3. Uma técnica inefetiva foi utilizada
4. Uma técnica não qualificada foi utilizada

5. Informação insuficiente não disponível para realização de uma avaliação adequada da
efetividade da inspeção.

Fonte: (API(b), 2016)
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Apêndice H
Apêndice H – Tabela 4 e 5 Categorização Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Categoria

Consequência
Segurança
Fatalidade ou lesão
permanente com perda
de capacidade.

Tabela 4
Consequência
Saúde

Consequência Meio
Ambiente

Efeitos de longo
prazo na saúde

Alto impacto externamente a
unidade e esforço de limpeza

Moderada

Lesão com perda de
tempo, mas recuperação
total

Efeitos de curto
prazo na saúde com
recuperação total

Baixo impacto externamente
a unidade e possível alto
impacto dentro da unidade

Baixa

Somente atendimento
médico

Mínimo impacto a
saúde

Baixo impacto dentro da
unidade

Alta

Fonte: (API(a), 2016)

Tabela 5
Categoria

Descrição

I

Catastrófica

II

Grande

Poucas fatalidades e/ou impacto ambiental de curto prazo

III

Séria

Lesões significativas e/ou impacto ambiental significativo

IV

Significante

V

Baixa

VI

Insignificante

Fonte: (API(a), 2016)

Exemplos
Grande número de fatalidades e/ou impacto ambiental de
longo prazo

Baixas lesões e/ou impacto ambiental de curto prazo
Atendimentos médicos e/ou impacto ambiental mínimo
Sem consequência significante
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Apêndice I

Intervalo
(Mês)

Tipo de
Tarefa

Descriçã
o Lógica

Id Lógica

Apêndice I – Tabela de Escopo da Estratégia LC132

Escopo Recomendado da Inspeção

4 leituras de ultrassom por calota/ 8 leituras de ultrassom
por banda no casco/ 1 leitura de ultrassom em 50% do
bocais (sendo necessariamente um bocal de entrada e um
de saída).

em pontos de soldas representativos nas calotas, cascos e
juntas dos bocais.
Inspetor deve possuir cerificação em ultrassom e visual
com registro em órgão responsável e dentro da validade.
As credenciais devem ser verificadas antes da realização

180

Teste com Ultrassom

Inspeção intrusiva com auxílio de Ultrassom

LC132

Realizar inspeção visual com auxilio de liquido penetrante

da inspeção.
O inspetor deve retorna com a informação de no mínimo:
•

Taxa de corrosão

•

Número total e localização dos pontos de medição e
inspeção.

•

Documentação adequada e registros de forma ser
possível replicar a mesma inspeção (pontos de
medição e verificação)

•

Descrição,
encontrados.

Fonte: (GENERAL ELECTRIC COMPANY, 2016)

registro

e

localização

dos

danos

105

Apêndice J
Apêndice J – Etapas Análise RBI
Atividades/Etapas:

Descrição/Resultados:
Escolha do equipamento ou tubulação no qual

1°- Seleção do equipamento ou tubulação

será

realizada

análise.

Para

tubulações

necessário a definição do ponto de inicio e fim
que será avaliada.
Levantamento das informações básicas de
projeto: desenho detalhado, memorial de
cálculo,

2°- Informações e histórico do equipamento

material

de

construção,

normas

utilizadas na construção.
Levantamento dos históricos de inspeção,
reparo ou modificação ao longo da vida do
equipamento.
Levantamento dos históricos de operação do

3°- Dados atuais e histórico de operação

equipamento tais como pressão de operação,
ciclos e propriedades físico-químicas dos
fluidos armazenados.
Definição

4°- Definição dos componentes do
equipamento.

dos

componentes

dos

equipamentos de acordo com forma de
construção, operação e desgastes conforme
registros

de

inspeção

ou

referências

bibliográficas.
Definição dos mecanismos de danos que cada
5°- Definição dos mecanismos de danos componente definido já apresentou e está
por componentes.

sujeito à apresentar de acordo com históricos
de inspeção e referências bibliográficas.
Definir e classificar conforme a tabela de

6°- Definição e classificação das

classificação da probabilidade de falha, o nível

probabilidades de falha (PoF) aos

de probabilidade de falha de 1 a 5, para cada

componentes definidos a cada mecanismo

mecanismo de dano em cada componente

de dano.

identificado no equipamento.
A tabela de classificação da probabilidade
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pode ser adaptada a cada tipo de processo
produtivo, dependendo da agressividade e
potencial de falha como também da taxa de
perda de espessura por ano.
Será selecionado a classificação maior e mais
agressiva de todos os mecanismos de cada
componente.

Ela

será

a

probabilidade

resultante para esse componente. O processo
deve ser repetido para todos os mecanismos
e componentes.
Definir e classificar conforme as tabelas de
classificação da consequência de falha para
financeiro, meio ambiente e saúde. Os níveis
de classificação serão de A até E, para cada
componente identificado no equipamento.
As

tabelas

de

classificação

das

3

consequencias podem ser adaptadas a cada
tipo de processo produtivo, legislação local e
normas internas da corporação. Análise deve
ser

feita

para

cada

componente

do

equipamento nas três categorias (financeiro,
7°- Definição e classificação das

saúde e meio ambiente) considerando que o

consequências de falha (CoF) aos

vazamento irá ocorrer em um furo padrão de

componentes definidos.

¼”.
Para análise financeira deve ser considerado
o impacto na produção, ou seja perda de
produção e faturamento que essa falha irá
acarretar para empresa devido a parada
desse equipamento e também os custos de
reparos

mecânicos.

considerado

o

Também

tempo

de

deve

detecção

ser
do

vazamento de acordo com os sistemas de
segurança e se o vazamento do produto em
questão

também

financeiras (inventario).

representa

perdas
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Para as análises de saúde e meio ambiente o
mesmo processo deve ser realizado para
cada componente com o furo padrão de ¼” e
com

o tempo de detecção identificado,

utilizando

as

tabelas

de

classificação

disponíveis e ajustadas para cada um dos
processos e legislações locais.
Será selecionado a classificação mais severas
entre

as

três

componente.

categorias

Ela

será

a

para

cada

consequência

resultante para esse componente. O processo
deve ser repetido para todos os componentes.
Com os resultados finais de PoF e CoF para
cada componente dos equipamentos. Deve
ser feita a definição do risco final para esse
componente entre as quatro classificações
possíveis dentro dos vinte e cinco campos
também disponíveis apresentado na Figura 1.
8°- Classificação final dos riscos (PoF vs O risco deve ser classificado e verificado se
CoF).

está dentro do limite aceitável definido pela
corporação. Caso o risco esteja dentro do
limite aceitável a próxima etapa será a
definição da nova estratégia de inspeção.
Caso o risco esteja fora do limite aceitável,
uma ação para redução do mesmo deve ser
tomada de imediato.
Após a classificação do risco na tabela de
probabilidade

por

consequência.

Cada

componente terá seu nível de risco definido e
9°- Definição estratégia de inspeção
(escopo e frequência).

através do fluxo de definição de estratégia de
inspeção

disponível

GENERAL

no

ELECTRIC

documento
COMPANY,

da
será

selecionada a frequência e escopo para cada
componente.
características

De
do

acordo

com

equipamento

as
(Ex:

108

isolamento

e

taxa

de

corrosão)

e

os

mecanismos de danos que o mesmo está
suscetível será selecionada uma proposta de
estratégia

de

inspeção

com

escopo

e

intervalo.
A estratégia pode ser modificada afim de
garantir a adequação e cumprimento de
requisitos legais e internos da unidade.
Também

é

possível

a

modificação

das

técnicas de inspeção propostas por outras
complementares que sejam de fácil acesso a
unidade.
Após a inspeção em campo ou mudanças
operacionais uma nova análise deve ser
realizada verificando se há o surgimento de
novos mecanismos de danos ou mudanças
nas probabilidade e consequência. O risco
10°- Inspeção e nova análise do risco.

deve ser definido novamente e verificado se a
atual

estratégia

está

adequada

ou

há

necessidade de atualizações.
O processo deve ser cíclico e realizado a cada
nova inspeção ou mudanças quem possam
impactar os equipamentos estáticos.
Fonte: autor.

