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Introdução 

 A Inspeção Baseada em Risco  -  IBR, implementada em tubulações de 

Ferro Fundido Nodular, as quais conduzem ácido sulfúrico,  operando  

com temperaturas máximas de 110ºC e concentração variando de 96,5% 

a 98,5%, visando analisar a integridade física das mesmas e suas 

conseqüências em caso de falhas. Esta metodologia é baseadas na parte 

3 da API 581, edição 2008.  
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API 581 – Risk Based Inspection  

Um estudo sistemático da inspeção baseada em risco foi iniciado em maio de 

1993 por um grupo patrocinador de 22 empresas. 

1. Amoco 

2. Arco 

3. Ashland 

4. BP, 

5. Chevron 

6. Citgo 

7. Conoco 

8. Dow Chemical 

9. DNO Heater 

10.PSM Services 

11.Equistar Exxon 

12.Fina 

13.  Koch 

14.Marathon 

15.Mobil 

16.Petro-Canada 

17.Philips 

18.Saudi Aranco 

19.Shell 

20.Sun 

21.Texaco  

22.Unocal 
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Inspeção Baseada em Risco - IBR 

Ferramenta importante para confiabilidade de equipamentos estáticos, pois é 

possível determinar mecanismos de danos de cada equipamento e uma matriz 

de risco. 

IBR se subdivide em: 

• Calculo da probabilidade de 

falhas 

• Calculo das consequências 

• Determinação do Risco 

• Calculo da Vida Residual 

• Plano de Inspeção 
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Calculo da Vida Residual 

A previsão de vida tem por objetivo único o 

balizamento do Programa de Inspeção - IBR. Não 

há qualquer relação com o termino da vida útil do 

equipamento. 
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A adoção desta metodologia permite obter as seguintes 

vantagens: 

 

•Previsão de consumo de materiais baseado em vida 

residual (VR) para os próximos anos; 

 

•Avaliação de integridade sem necessidade de 

desmontagem das tubulações; 

 

•Aumento da confiabilidade do sistema com redução de 

paradas durante a campanha devido a vazamentos 
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Vida Residual 

• A vida residual (VR) é baseada em valores de taxas e/ou períodos 

entre falhas obtidos da literatura (típico), de cálculos com dados 

obtidos nos próprios equipamentos (calculada) ou de medições 

diretas das taxas (medido). A VR é computada à partir da data da 

última inspeção efetiva executada. No caso de não haver sido 

executada inspeção suficientemente efetiva, adota-se o início da 

operação. 

 

• Os exames e teste sugeridos para inspeção efetiva do equipamento é 

baseado nas técnicas consagradas e com procedimentos adequados 

para cada situação. 
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U-110 

Vista aérea do Complexo Industrial de Uberaba - CIU 
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Foto: Unidade em parada para 

Manutenção 

Foto: Linhas de Ferro Fundido 

Unidade 110 – Ácido Sulfúrico 
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Modelo de isométrico 
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Inspeção Interna nem sempre é conclusiva  

Foto: Área de corrosão Generalizada Foto: Vista externa  
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Medição de Espessura Pontual não é conclusiva  

Foto: Corrosão no interior da tubulação Foto: Área com grande diferença de Espessura 
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INSPEÇÃO DA TUBULAÇÃO 
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INSPEÇÃO DA TUBULAÇÃO 
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Determinação do Risco 

Legenda

Alto

Médio Alto

Médio  

Baixo

Matriz de determinação de risco de acordo com a API-581 - 2008. 
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Definições – Segundo API 581-2008 

Probabilidade de Falha 

A probabilidade de falha, como uma função de tempo e de eficácia de 

controle, é determinada utilizando uma frequência de falha genérica e fatores 

de danos para os mecanismos de danos ativos aplicáveis. 

 

 

Consequências 

A consequência da falha pode ser determinada por consequência de área ou 

por consequência financeira. Consequências de eventos inflamáveis e não 

inflamáveis, explosivas, liberação de substâncias tóxicas, não tóxicos, 

consideradas com base no fluido do processo e condições de operação. 

 

Números e Letras 

São limites determinados pela API-581 para modificar uma Classe de Risco, 

elevando ou reduzindo, limitando de 1 a 5 para probabilidade de Falha e A a E 

para determinação da Consequência. 

 



16 

Periodicidade de Inspeção 

Em 5 anos para 

manter o risco  

baixo 

Em 3 anos para 

manter o risco  

baixo 
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COMPARATIVO DE 

CUSTOS 
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Previsão de Custo de Inspeção para 10 anos 
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Colocando em Prática 
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Parada 2013 - Unidade 110  



21 

Parada 2013 - Unidade 110  

Durante a Parada da Unidade 110 – Sulfúrico, foi realizado ensaio por B-Scan 

em 100% das tubulações de Ferro Fundido do Sistema de ácido. 
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Medição de espessura por B-Scan 

B-Scan é um método de apresentação gráfica dos resultados de uma série de 

medições de espessura que mostra, em escala, o perfil da seção transversal de 

uma geratriz do componente ou peça inspecionada. 
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Elaboração do Procedimento de Ensaios para Ferro Fundido 

Foi desenvolvido um procedimento específico em parceria com uma empresa 

especializada para realização de ensaio por B-Scan em tubulações de Ferro 

Fundido Nodular. 

Foto: Elaboração do Procedimento de Ensaio 
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Apresentação de um Sub-sistema e Imagem Obtida por B-Scan 
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Contabilizadas e inspecionadas 492 peças. 

16 sub-Sistemas (elementos). 

Apresentação de um Sub-sistema 
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Calculo da vida Residual 

Para definição de uma Vida Residual, nesse caso exclusivo da Vale 

Fertilizantes, utilizamos como base a metade da espessura nominal 

para classificação de Risco, sendo essa, para término de Risco baixo. 

Foto: Apresentação dos Resultados considerando-se a Vida Residual 

Data de 

Validação 
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Taxa de Corrosão para Ferro Fundido 

Foto: Taxa de Corrosão para Ferro Fundido Nodular 

Fonte: Fundibrás, 1999. 

Gráfico desenvolvido pela Fundibrás para Fosfértil em 1999, sendo que esse estudo de 

IBR determinará uma nova curva em condições reais de operação. 
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Plano de Inspeção 

O plano de inspeção para o sistema indica os exames e 

testes a serem executados. Não há histórico de projeto, 

montagem e inspeção. Este plano inicial tem por objetivo 

criar uma base de dados para que os próximos 

"PROGRAMAS DE INSPEÇÃO" reflitam a otimização das 

inspeções a serem executadas para manutenção do 

Controle do estado físico do sistema. 
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Plano de Inspeção 

Categoria de 

Inspeção 

Categoria Eficácia 

Inspeção 
Exemplo de Inspeção  

A Altamente Eficaz 
Exame por ultrassom de 50 a 100% da 

superfície ou radiografia perfil 

B Geralmente eficaz 
Exame por ultrassom de 20 a 50% da 

superfície 

C Razoavelmente eficaz 
O exame visual com as medições de 

espessura 

D Pouco eficaz O exame visual 

E Ineficaz Nenhuma inspeção 

Orientações para a Atribuição de Eficácia Inspeção  

Fonte: API 581 - Risk-Based Inspection Technology 
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Conclusão 

Como resultado obtemos maior confiabilidade nos 

equipamentos e operação da planta, maior segurança, 

otimização de custos pela adoção de técnicas 

adequadas de inspeção e desenvolvimento de banco 

de dados de conhecimento que inclua mecanismos de 

dados e estratégia de inspeção de equipamento. 



Muito obrigado! 

Jorge das Graças Pereira 
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