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1. OBJETIVO 
 
Esta Especificação Técnica estabelece os requisitos mínimos de qualidade a serem 
atendidos no fornecimento de válvulas (com ou sem atuador) para instalação em 
unidades industriais e de exploração e produção da PETROBRAS. Define 
parâmetros para uma inspeção baseada em inspeção de componentes. Aplica-se 
aos seguintes tipos de válvulas:  
 
1.1  Válvulas Industriais 

Globo angular (VAN), borboleta (VBO), diafragma (VDI), esfera (VES), gaveta 
(VGA), globo (VGL), macho (VMA), retenção (VRE). 

 
1.2  Válvulas de Controle 
 
1.3  Válvulas de segurança e/ou alívio tipo mola ou piloto operada 
 
Os requisitos aqui estabelecidos são complementares à ET-0000.00-0000-972-1AL-
001 - Requisito Geral de Qualidade de Bens. Em caso de conflito, prevalece este 
Requisito de Qualidade.  
 
2. REFERÊNCIAS 
 

• ET-0000.00-0000-972-1AL-001 - Requisito Geral de Qualidade de Bens 
• ABNT NBR 16278 - Inspeção de fabricação - Qualificação e certificação de 

pessoas para o setor de petróleo e gás. 
 
Os documentos aplicáveis ao projeto não se limitam aos listados neste Requisito 
Complementar da Qualidade. Os demais documentos relacionados no contrato 
devem ser obedecidos. Em caso de conflito entre requisitos de documentos 
contratuais, prevalece o critério mais rigoroso. 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
As definições adotadas neste documento estão apresentadas na ET-0000.00-0000-
972-1AL-001 e ABNT NBR 16278. 
 
3.1 Terminologia 
 
3.1.1 Lote 
 
Considera-se lote o conjunto de unidades pertencentes à mesma corrida e ao 
mesmo set-up de usinagem de produto a ser inspecionado para verificar 
conformidade com as exigências de aceitação. 
 
3.1.2 Índice de Rejeição de Válvulas – IRV 
 
Valor percentual de rejeições de válvulas durante o processo de inspeção. 
Considera a média quadrimestral das não conformidades críticas em relação ao total 
de válvulas inspecionadas. 
 
3.1.3 Não Conformidade Crítica 
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As seguintes não conformidades são consideradas como críticas para válvulas: 
 

a) Dimensional das cotas críticas incluindo medição de espessura. 
b) Reconhecimento de ligas.  
c) Dureza.  
d) Teste de integridade do corpo e tampa/castelo. 
e) Teste de estanqueidade das sedes. 
f) Teste funcional com atuador. 

 
4. ATIVIDADES MÍNIMAS DE INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO 
 
Em complementação à ET-0000.00-0000-972-1AL-001 as seguintes atividades 
deverão ser testemunhadas pelo responsável pela inspeção, levando em 
consideração a aplicabilidade para cada tipo de válvula. 
 
4.1 Inspeção inicial 
 

a) Verificação do certificado de ensaio a fogo para válvulas fire tested. 
b) Verificação do certificado de capacidade de vazão para válvulas de 

segurança e/ou alívio. 
c) Verificação de toda a documentação técnica (relatório de conformidade do 

produto relacionando testes, ensaios e inspeções realizadas, certificados de 
matéria-prima, registros gerados pelo fornecedor em atendimento à 
fabricação). 

 
4.2  Inspeção intermediária 
 

a) Inspeção visual e dimensional dos componentes críticos após a usinagem. 
b) Medição de espessura de parede. 
c) Teste de reconhecimento de ligas.  
d) Medição de dureza dos canais FJA e regiões endurecidas. 
e) Verificação de rugosidade dos componentes que requeiram esse controle.  

 
4.2.1 O fornecedor que atenda integralmente aos itens 8.3.1.a a 8.3.1.d da ET-
0000.00-0000-972-1AL-001 fica dispensado do testemunho da inspeção 
intermediária pelo responsável pela inspeção. 
 
No caso de inexistência da média de IQF igual ou superior a 97,0% nas últimas 3 
auditorias previstas no item 8.3.1.a da ET-0000.00-0000-972-1AL-001, fica 
dispensado do testemunho da inspeção intermediária pelo responsável pela 
inspeção o fornecedor que atenda ao seguinte critério a seguir: 
 
4.2.1.1 Média quadrimestral do IRV (Índice de Rejeição de Válvulas) menor que 1% 
(um por cento). 
 
4.3 Inspeção final 
 

a) Teste de continuidade elétrica. 
b) Teste de integridade do corpo e tampa/castelo. 
c) Teste de estanqueidade das sedes.  



 
 

 

ESPECIFICAÇÃO 
Nº 

ET-0000.00-0000-972-1AL-023 
REV. 

B 

 FOLHA 5 
de 23 

TÍTULO: 

  REQUISITO COMPLEMENTAR DA QUALIDADE 
DE VÁLVULAS 

PÚBLICO 

EI 
 

d) Teste de alívio de cavidade. 
e) Teste funcional com pressão. 
f) Torque dos estojos/prisioneiros. 
g) Torque de acionamento. 
h) Verificação das marcações. 
i) Identificações e rastreabilidades. 
j) Inspeção de pintura quando esta for padrão PETROBRAS. 
k) Inspeção visual e dimensional final com a válvula montada. 
l) Inspeção da embalagem. 
m) Verificação final do Data Book.  

 
4.3.1 Nos casos em que o fornecedor esteja dispensado do testemunho da inspeção 
intermediária pelo responsável pela inspeção conforme item 4.2.1, as atividades de 
medição de espessura de parede, teste de reconhecimento de ligas (onde 
acessível), medição de dureza dos canais FJA e regiões endurecidas, verificação 
de rugosidade dos componentes que requeiram esse controle (onde acessível) 
deverão ser realizadas durante a inspeção final. 
  
4.4 Demais atividades de inspeção 
 
As demais atividades de inspeção e testes requeridas na documentação contratual 
devem constar no PIT. A participação do responsável pela inspeção será definida 
através de hold points quando da análise e aprovação do PIT. 
 
5. PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO 
 
5.1 Inspeção de fabricação de válvulas industriais 
 
Para inspeção de fabricação de válvulas industriais devem ser realizadas, no 
mínimo, as verificações aplicáveis aos componentes definidos como críticos 
previstas no item 7, em conformidade com os itens 5 e 6 deste requisito. 
 
5.1.1 Antes da montagem da válvula 
 
5.1.1.1 Análise de 100% dos registros gerados pelo fornecedor em atendimento à 
fabricação (visual, dimensional, espessura do corpo e tampa/castelo, teste de 
reconhecimento de ligas, ensaios não destrutivos, ensaio de dureza, certificados de 
origem de matéria prima dos componentes críticos citados no PIT, documentação 
de soldagem, relatórios de não conformidades), bem como outros registros 
aplicáveis em atendimento às normas construtivas. 
 
5.1.1.2 Inspeção dos componentes críticos confrontando-os com os registros 
gerados pelo fabricante:  
 

a) Em 100% do lote: inspeção visual dos componentes críticos citados no 
PIT, medição da espessura de parede (corpo, tampa/castelo), dimensional 
de face a face, dimensional do círculo de furação, dimensional do canal 
FJA e das ranhuras, verificação das folgas de guia e wear travel para 
válvulas gaveta, identificação e rastreabilidade. Para válvulas bipartidas ou 
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tripartidas o dimensional de face a face deverá ser realizado de acordo com 
o item 5.1.2.6. 
 
b) Verificação por amostragem do lote: dimensional das cotas críticas 
(exceto espessura de parede de corpo, tampa/castelo e demais cotas 
citadas em 5.1.1.2.1), rugosidade, teste de reconhecimento de ligas e 
ensaio de dureza. 
 
OBS: Vide item 4.2.1 

 
5.1.2 Após a montagem da válvula 
 
5.1.2.1 Teste hidrostático de integridade do corpo e tampa/castelo com a utilização 
dos estojos, parafusos, prisioneiros, porcas e juntas definitivos. O fornecedor deve 
apresentar o certificado de pré-teste original de integridade do corpo e 
tampa/castelo.  
 
5.1.2.2 Teste de estanqueidade das sedes. 
 

a) Para válvulas esfera, realizar teste de alívio de cavidade, atendendo 
requisito normativo e suplementar, quando aplicável. 
 
b) Para válvulas retenção, realizar teste de baixa pressão, se previsto em 
norma construtiva contratual. 

 
5.1.2.3 Teste pneumático de estanqueidade das sedes para válvulas cujo fluido de 
operação seja gás, exceto válvulas de retenção. 
 
5.1.2.4 Verificação, por amostragem, dos seguintes torques, obedecendo a 
sequência abaixo:  
 

a) Aperto dos estojos, parafusos, prisioneiros e porcas da junção corpo-tampa 
e corpo-tampa/castelo. 
 
b) Aperto dos estojos, parafusos, prisioneiros e porcas do preme gaxeta. 
 
c) Acionamento e/ou fechamento. 

 
5.1.2.5 Inspeção visual final. 
 
5.1.2.6 Inspeção dimensional final contemplando, no mínimo, as cotas de 
interferência na montagem em campo. Para válvulas do tipo esfera o dimensional 
de face a face deve ser verificado nesta etapa. 
 
5.1.2.7 Inspeção de pintura (somente quando especificado padrão PETROBRAS). 
 
5.1.2.8 Conferência da placa de identificação e análise dos registros gerados nesta 
etapa da fabricação. 
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5.2 Inspeção de fabricação de válvulas forjadas até 2” (inclusive) 
 
5.2.1 Nas inspeções de válvulas forjadas até 2” (inclusive), todas as válvulas do lote 
devem ser apresentadas montadas. Será selecionada uma válvula de cada lote pelo 
responsável pela inspeção para ser desmontada, com a finalidade de se verificar 
toda a parte interna. Nessa amostra deve ser efetuada inspeção dimensional das 
cotas críticas, medição de espessura de parede, teste de reconhecimento de ligas 
(onde aplicável) e ensaio de dureza (onde aplicável) conforme preconizado no Plano 
de Inspeção e Testes. Caso a inspeção não apresente não-conformidades, a válvula 
e todo o lote pertinente a essa amostra serão considerados aprovados em relação 
a cotas críticas internas, reconhecimento de ligas e dureza, não sendo necessário 
desmontar as demais válvulas deste lote. 
 
Para todo o restante do lote apresentado montado, devem ser realizadas, no 
mínimo, as seguintes verificações:  
 
5.2.1.1 Análise de 100% dos registros gerados pelo fornecedor em atendimento à 
fabricação (visual, dimensional, espessura do corpo e tampa/castelo, teste de 
reconhecimento de ligas, ensaios não destrutivos, ensaio de dureza, certificados de 
origem de matéria prima dos componentes críticos citados no PIT, documentação 
de soldagem, relatórios de não conformidades), bem como outros registros 
aplicáveis em atendimento às normas construtivas. 
 
5.2.2 Verificação em 100% do lote: inspeção visual dos componentes críticos 
citados no PIT e acessíveis com a válvula montada, medição da espessura de 
parede (corpo, tampa/castelo), dimensional de face a face, identificação e 
rastreabilidade. 
 
5.2.3 Verificação por amostragem do lote: dimensional das cotas críticas (exceto 
espessura de parede de corpo, tampa/castelo e demais cotas citadas em 5.2.2), 
teste de reconhecimento de ligas (onde acessível) e ensaio de dureza (onde 
aplicável e acessível). 
 
5.2.4 Teste de pressão em 100% do lote, conforme norma contratual e sequência 
abaixo: 
 
5.2.4.1 Teste hidrostático do corpo e tampa/castelo com a válvula montada e com a 
utilização dos estojos, parafusos, prisioneiros, porcas e juntas. O fornecedor deve 
apresentar o certificado de pré-teste original de integridade do corpo e 
tampa/castelo. 
 
5.2.4.2 Teste de estanqueidade das sedes. 
 
5.2.4.3 Teste pneumático de estanqueidade das sedes para válvulas cujo fluido de 
operação seja gás, exceto válvulas de retenção. 
 
5.2.5 Verificação, por amostragem, dos seguintes torques, obedecendo a sequência 
abaixo: 
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5.2.5.1 Aperto dos estojos, parafusos, prisioneiros e porcas da junção corpo-tampa 
e corpo-tampa/castelo. 
 
5.2.5.2 Aperto dos estojos, parafusos, prisioneiros e porcas do preme gaxeta. 
 
5.2.5.3 Acionamento e/ou fechamento. 
 
5.2.6 Inspeção visual final. 
 
5.2.7 Inspeção dimensional final contemplando, no mínimo, as cotas de interferência 
na montagem em campo. Para válvulas do tipo esfera o dimensional de face a face 
deve ser verificado nesta etapa. 
 
5.2.8 Inspeção de pintura (somente quando especificado padrão PETROBRAS).  
 
5.2.9 Conferência da placa de identificação, análise dos registros gerados nesta 
etapa da fabricação. 
 
5.3 Inspeção de fabricação de válvulas de controle 
 
Para inspeção de fabricação de válvulas de controle devem ser realizadas, no 
mínimo, as verificações aplicáveis aos componentes definidos como críticos 
previstas no item 7 em conformidade com os itens 5 e 6 deste requisito. 
 
5.3.1 Antes da montagem da válvula 
 
5.3.1.1 Análise de 100% dos registros gerados pelo fornecedor em atendimento à 
fabricação (visual, dimensional, espessura do corpo e tampa/castelo, teste de 
reconhecimento de ligas, ensaios não destrutivos, ensaio de dureza, certificados de 
origem de matéria prima dos componentes críticos citados no PIT, documentação 
de soldagem, relatórios de não conformidades), blocos funcionais requeridos, 
relatórios de ensaios do motor do atuador elétrico, bem como outros registros 
aplicáveis em atendimento às normas construtivas especificados em contrato. 
 
5.3.1.2 Inspeção dos componentes críticos confrontando-os com os registros 
gerados pelo fabricante: 
 

a) Em 100% do lote: inspeção visual dos componentes críticos citados no 
PIT, medição da espessura de parede (corpo, tampa/castelo), dimensional 
de face a face, dimensional do círculo de furação, dimensional do canal FJA 
e das ranhuras, identificação e rastreabilidade. Para válvulas bipartidas ou 
tripartidas o dimensional  
de face a face deverá ser realizado de acordo com o item 5.3.2.7. 
 
b) Verificação por amostragem do lote: dimensional das cotas críticas 
(exceto 
espessura de parede de corpo, tampa/castelo e demais cotas citadas em 
5.3.1.2.1, teste de reconhecimento de ligas e ensaio de dureza. 
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5.3.2 Após a montagem da válvula 
 
5.3.2.1 Teste hidrostático de integridade do corpo e tampa /castelo com a utilização 
dos estojos, parafusos, prisioneiros, porcas e juntas definitivos. O fornecedor deve 
apresentar o certificado de pré-teste original de integridade do corpo e 
tampa/castelo. 
 
5.3.2.2 Teste de limite de vazamento da sede com água ou ar conforme norma de 
testes.  
 
5.3.2.3 Teste funcional compreendendo:  
 

a) Linearidade.  
 
b) Repetibilidade.  
 
c) Posição de falha pneumática e elétrica.  
 
d) Teste de vazamento a partir do comando do posicionador. 
 
e) Indicação e transmissão de posição.  
 
f) Verificação das características do posicionador através do hand held.  

 
5.3.2.4 Outros testes específicos, quando aplicáveis e solicitados em contrato:  
 

a) Parcial stroke. 
 
b) Número de atuações a partir do pulmão local.  
 
c) Tempo de abertura/fechamento.  
 
d) Teste de tensão aplicada e resistência do isolamento. 

 
5.3.2.5 Verificação, por amostragem, dos seguintes torques, obedecendo a 
sequência abaixo: 
 

a) Aperto dos estojos, parafusos, prisioneiros e porcas da junção corpo-
tampa e corpo-tampa/castelo. 
 
b) Aperto dos estojos, parafusos, prisioneiros e porcas do preme gaxeta. 

 
5.3.2.6 Inspeção visual final. 
 
5.3.2.7 Inspeção dimensional final contemplando, no mínimo, as cotas de 
interferência na montagem em campo. Para válvulas do tipo esfera o dimensional 
de face a face deve ser verificado nesta etapa. 
 
5.3.2.8 Inspeção de pintura (somente quando especificado padrão PETROBRAS). 
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5.3.2.9 Conferência da placa de identificação e análise dos registros gerados nesta 
etapa da fabricação. 
 
5.4 Inspeções de fabricação de válvulas de segurança e/ou alívio tipo mola ou 
piloto operada 
 
Para inspeção de fabricação de válvulas de segurança e/ou alívio tipo mola ou piloto 
operada devem ser realizadas, no mínimo, as verificações aplicáveis aos 
componentes definidos como críticos previstas no item 7, em conformidade com os 
itens 5 e 6 deste requisito. 
 
5.4.1 Antes da montagem da válvula 
 
5.4.1.1 Análise de 100% dos registros gerados pelo fornecedor em atendimento à 
fabricação (visual, dimensional, espessura do corpo e tampa/castelo, teste de 
reconhecimento de ligas, ensaios não destrutivos, ensaio de dureza, certificados de 
origem de matéria prima dos componentes críticos citados no PIT, documentação 
de soldagem, relatórios de não conformidades), bem como outros registros 
aplicáveis em atendimento às normas construtivas. 
 
5.4.1.2 Inspeção dos componentes críticos confrontando-os com os registros 
gerados pelo fabricante: 
 

a) Em 100% do lote: inspeção visual dos componentes críticos citados no PIT, 
medição da espessura de parede (corpo, tampa/castelo), dimensional de 
face a face, dimensional do círculo de furação, dimensional do canal FJA 
e das ranhuras, identificação e rastreabilidade. 

 
b) Verificação por amostragem do lote: dimensional das cotas críticas (exceto 

espessura de parede de corpo, tampa/castelo), teste de carga sólida nas 
molas, teste de reconhecimento de ligas e ensaio de dureza. 

 
5.4.1.3 Teste hidrostático de integridade nas partes primárias, secundárias e bocal 
em 100% do lote conforme norma contratual. 
 
5.4.1.4 O fornecedor deve apresentar o certificado de pré-teste de integridade do 
corpo e tampa/castelo. 
 
5.4.2 Após a montagem da válvula 
 
5.4.2.1 Teste hidrostático de integridade do corpo e tampa/castelo com a utilização 
dos estojos, parafusos, prisioneiros, porcas e juntas definitivas. O fornecedor deve 
apresentar o certificado de pré-teste de integridade do corpo e tampa/castelo  
 
5.4.2.2 Teste de vedação de assento. 
 
5.4.2.3 Teste de pressão de ajuste. 
 
5.4.2.4 Teste funcional da alavanca (quando aplicável). 
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5.4.2.5 Teste de integridade do fole (quando aplicável). 
 
5.4.2.6 Verificação por amostragem do torque de aperto dos estojos, parafusos, 
prisioneiros e porcas da junção corpo-tampa/castelo. 
 
5.4.2.7 Inspeção visual final. 
 
5.4.2.8 Inspeção dimensional final contemplando, no mínimo, as cotas de 
interferência na montagem em campo. 
 
5.4.2.9 Inspeção de pintura (somente quando especificado padrão PETROBRAS). 
 
5.4.2.10 Conferência da placa de identificação, verificação dos lacres, análise dos 
registros gerados nesta etapa da fabricação. 
 
6. REQUISITOS PARA DIRETRIZES DA QUALIDADE 
 
Diretrizes da Qualidade (DQ) são as adequações complementares que devem ser 
implementadas no Sistema da Qualidade do fornecedor de modo a atender aos 
requisitos contratuais para fornecimento de válvulas. 
 
6.1 Projeto 
 
6.1.1 Componentes Críticos 
 
Deve ser apresentado ao RIF a lista de componentes críticos que façam parte de 
circuitos pressurizados. Incluir também como críticos aqueles que interfiram na 
operacionalidade, manutenção, segurança e vida útil do produto. 
 
6.1.2 Cotas Críticas 
 
Deve ser apresentado ao RIF as cotas críticas dos componentes definidos no item 
6.5.1 incluindo, no mínimo, as cotas padronizadas na norma de construção da 
válvula e projeto do fabricante.  
 
6.1.3 Materiais AISI/SAE X ASTM  
 
Quando especificado em Contrato, o termo de material AISI/SAE deve ser 
considerado como TIPO, devendo apresentar certificação conforme ASTM 
correspondente, independentemente do processo de fabricação. 
 
Nota: para materiais submetidos ao tratamento térmico de endurecimento para 
obtenção do diferencial de dureza, (Ex. AISI 410), considerar como requisito de 
certificado apenas análise química e dureza, uma vez que no tratamento de 
endurecimento são alteradas as características mecânicas do material. 
 
6.1.4 NACE International – Standard Material Requirements 
 
Quando especificado em Contrato, o fornecedor deve definir critérios de controle de 
dureza, conforme requisitos NACE MR0175/ISO 15156, “Petroleum and natural gas 
industries – Material for use in H2S-containing environments in oil and gas 
production” (condição upstream) ou requisitos NACE MR0103/ISO 17945 “Materials 
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resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments” 
(condição downstream). 
 
6.1.5 Portaria 179 de 18 de maio de 2010 – INMETRO 
 
Quando especificado em Contrato, os componentes elétricos para área classificada 
devem atender a portaria 179 do INMETRO - Requisitos de Avaliação da 
Conformidade para Equipamentos Elétricos e Eletrônicos para Atmosfera 
Explosivas. 
 
6.2 Processo de soldagem 
 
Quando aplicável e descrito em contrato, o fornecedor deve apresentar um plano de 
soldagem a ser aplicado no projeto de válvulas (revestimento e união soldada), com 
as especificações pertinentes, tais como: EPS, RQPS, RQS e operador de 
soldagem, conforme norma especificada em contrato, tais como: ASME IX, N-133 e 
N-2301. Para reparos advindos de RNC's, além das especificações citadas, deve 
ser elaborada uma instrução para execução do reparo que contemple, no mínimo, 
método de remoção do defeito, END´s aplicáveis, requisitos da especificação do 
material, mapeamento da cavidade e localização do defeito. O plano deve ser 
apresentado para conhecimento do responsável pela inspeção.  Devem ser emitidos 
os registros de acompanhamento para qualquer atividade de solda. O fornecedor 
deve possuir reagentes químicos que permitam verificar a detecção de reparos por 
solda nas superfícies e disponibilizar para uso do responsável pela inspeção. Pontos 
para travamento não previstos em normas construtivas somente serão aceitos se 
especificados em contrato e com plano de soldagem específico. 
 
6.2.1 Procedimento para Reparos por Soldagem 
 
6.2.1.1 Deverão ser emitidas RNC´s, evidenciado que o tratamento térmico, quando 
aplicável, foi realizado após os serviços de soldagem e apresentar o respectivo 
gráfico, documentos de soldagem conforme norma do material, para aprovação do 
Responsável pela Inspeção de Fabricação. No certificado de qualidade do material 
deve constar a rastreabilidade da documentação do reparo. 
 
6.3 Revestimentos 
 
6.3.1 Revestimento em Elemento de Fixação  
 
Quando solicitado em Contrato, os elementos de fixação devem ser revestidos com 
Zinco/Níquel conforme norma ASTM B 841, classe 1, tipo B/E, grau 5 a 8 com alívio 
de tensões e desidrogenização. 
 
6.3.2 Desidrogenização 
 
Quando especificado em contrato tratamento térmico de desidrogenização que 
atenda às normas ASTM B 849 e ASTM B 850, para os estojos, parafusos, 
prisioneiros e porcas com revestimento de Zinco/Níquel devem ser fornecidos o 
gráfico de tratamento térmico e as demais documentações pertinentes. 
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           6.4 Anéis e Selos de Vedação não Metálicos 
 
O projeto deve definir o peso do componente resiliente e/ou material composto 
(reforçado) com outros elementos (fibra de vidro ou carbono) de forma a viabilizar, 
na inspeção de recebimento, a checagem da compactação do componente, além 
da verificação da dureza, assim como outros itens previstos em norma. 
 
6.5 Elastômeros 
 
O projeto da válvula deve especificar um material que atenda, no mínimo, aos 
requisitos especificados nas normas de construção, os quais devem ser 
comprovados através dos testes de compatibilidade de fluido e de homologação 
pelo fabricante do elastômero, bem como os aspectos de armazenagem, controle 
de vida útil e inspeção de recebimento, exceto quando especificado em contrato. Os 
documentos devem ser apresentados para conhecimento do responsável pela 
inspeção. 
 
6.6 Ensaios Não Destrutivos  
 
6.6.1 Ensaio por Líquido Penetrante 
 
6.6.1.1 Quando especificado em contrato ensaio por líquido penetrante conforme 
norma PETROBRAS N-1596 nas partes usinadas externas e internas (onde 
acessível) dos corpos e tampas/castelos de válvulas fundidas e micro fundidas. O 
critério de aceitação é conforme ASME B16.34. 
 
6.6.1.2 Quando especificado em contrato ensaio por líquido penetrante conforme 
norma PETROBRAS N-1596 em toda superfície interna e externa dos corpos e 
tampas/castelos de válvulas fundidas e micro fundidas. O critério de aceitação é 
conforme ASME B16.34.  
 
6.6.1.3 Quando especificado em contrato ensaio de líquido penetrante conforme 
norma PETROBRAS N-1596 em biséis para solda, solda de união entre niple e 
corpo, áreas de vedação e contra vedação de componentes, com e sem 
revestimento (ex. 410 e Stellite).  O critério de aceitação é conforme ASME VIII, 
divisão 1 apêndice 8. 
 
6.6.1.4 Quando os anéis sede forem selados por soldagem, o fabricante deverá 
realizar ensaio de líquido penetrante. O critério de aceitação será conforme ASME 
VIII, divisão 1 apêndice 8. 
 
Nota: este item não se aplica para: 
 

a) válvulas em material bronze e ferro fundido. 
 
b) Componentes internos em material laminados. 
 
c) Componentes internos em material forjados. 
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6.6.2 Ensaio por Partícula Magnética e Ultrassom 
 
6.6.2.1 Quando especificado em contrato a norma PETROBRAS N-1598 os 
materiais fundidos em Cr – Mo (Cromo-Molibdênio) ou Cr – Mo – V (Cromo-
Molibdênio-Vanádio) deve ser apresentado o certificado de ensaio de partículas 
magnéticas conforme no corpo, tampa/castelo e obturador, lado interno e externo. 
O critério de aceitação é conforme ASME B16.34. 
 
6.6.2.2 Para os materiais citados em 6.10.2.1 o fabricante deve realizar ultrassom 
nas regiões tensionadas por solidificação e apresentar mapa de localização, 
somente quando solicitado Contrato. O critério de aceitação é conforme ASME 
B16.34. 
 
6.6.3 Ensaio para Detectar Suscetibilidade ao Ataque Intergranular em Aços 
Inoxidáveis Austeníticos 
 
Quando especificado em contrato, o fabricante deve realizar o ensaio nos 
componentes corpo e tampa/castelo e apresentar o certificado para verificação da 
suscetibilidade ao ataque intergranular conforme ASTM A 262 Prática A ou Prática 
E. 
 
6.6.4 Teste de Reconhecimento de Ligas 
 
Quando a N-1591 for prevista em contrato, fornecedor deve realizar o teste de 
reconhecimento de ligas para identificação de material nas ligas previstas na norma 
mais os materiais duplex e superduplex. Deve ser apresentado um “kit” de reagentes 
químicos, com data de validade e padrões certificados, que possibilite a execução 
do teste de reconhecimento de ligas ou PMI (Positive Material Identification) por 
meio de fluorescência de raio-X. 
 
Para utilização de equipamentos não previstos acima, o fornecedor deverá 
apresentar previamente procedimento para avaliação do responsável pela 
inspeção. 
 
6.6.5 Medição de Espessura de Parede 
 
Deve ser utilizado aparelho de medição digital sendo que a medição deve ser feita 
pelo método ultrassônico e realizada nas regiões de conformação sujeita a redução 
de espessura nos corpos, tampas e castelos de válvulas. Para materiais com alto 
índice de atenuação sônica será admitida a utilização de outros métodos de 
medição, desde que previamente aprovado pelo responsável pela inspeção.  
 
6.6.6 Radiografia 
 
Quando solicitado em norma ou Contrato, o fornecedor deve realizar ensaio 
radiográfico nas soldas de topo de união de corpo e flanges de válvulas de 
construção não integral. 
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6.7 Controle de Processo 
 
6.7.1 Inspeção por Amostragem 
 
Onde aplicável a inspeção por amostragem, deve ser adotado o critério conforme 
norma ABNT NBR 5426, nível de inspeção II, plano de amostragem “simples”, 
inspeção normal e NQA de 2,5%.  
 
6.7.2 Registros de Inspeção 
 
Antes do início da inspeção o fornecedor deve apresentar ao RIF registros de 
inspeção visual, dimensional, medição de espessura de parede, ensaio de dureza, 
ensaios não destrutivos, teste de reconhecimento de ligas, torque de aperto dos 
estojos, parafusos, prisioneiros e porcas da junção corpo-tampa e corpo-
tampa/castelo, torque de aperto dos estojos, parafusos, prisioneiros e porcas do 
preme gaxeta, torque de acionamento da válvula, testes hidrostáticos/pneumáticos, 
acompanhamento de soldagem e documentos de soldagem, certificados de 
calibração de instrumentos, relatórios de pintura (quando especificado padrão 
PETROBRAS), bem como outros registros previstos no Plano de Inspeção e Testes, 
para todos os componentes considerados críticos estabelecidos pelo projeto do 
fabricante. Todos os registros deverão apresentar evidência de aprovação do 
controle de qualidade do fornecedor. 
 
6.7.3 Canal FJA (Face para Junta de Anel) 
 
O exame dimensional para canais FJA deve ser realizado com instrumento 
tridimensional ou instrumento adequado do tipo ball gage. Admite-se a utilização de 
calibradores para verificações específicas de diâmetro, ângulo e profundidade 
desde que previamente aprovado pelo responsável pela inspeção.  
 
6.7.4 Padrão de Acabamento e Rugosidade 
 
A verificação do acabamento da face de contato de flanges e superfícies usinadas 
de componentes de válvulas deve ser realizada com rugosímetro. Estes 
instrumentos devem possibilitar a execução do teste com acompanhamento do 
responsável pela inspeção. Onde não acessível, serão permitidos outros 
instrumentos adequados, desde que previamente aprovado pelo responsável pela 
inspeção. 
 
6.7.5 Tratamento Térmico 
 
Todos os processos de tratamento térmico devem ser realizados através de um 
plano de tratamento térmico conforme norma especificada em contrato.  
 
O fabricante da válvula deve apresentar para o responsável pela inspeção o gráfico 
do tratamento térmico o qual deve citar o plano de tratamento térmico da fundição, 
o tipo do tratamento térmico, o ciclo térmico e a rastreabilidade da peça (corrida). 
Este gráfico deverá conter aprovação pelo responsável da fundição.  
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O plano de tratamento térmico deve conter no mínimo: 
 

a) os requisitos previstos na norma de suporte, especificados pela norma do 
material (ex.: ASTM A 703, ASTM A 991 e demais normas relacionadas ao 
processo). 
 
b) A rastreabilidade dos materiais tratados com os respectivos corpos de 
prova. 

 
Nota: o relatório de tratamento térmico deve ser acompanhado de gráfico com ciclo 
térmico, tempo e temperatura de patamar, taxas de aquecimento/resfriamento e 
rastreabilidade da corrida/peça. 
 
6.8 Testes de Pressão 
 
O procedimento dos teste de pressão deve ser apresentado para análise do RIF, 
para verificação de atendimento ás normas e requisitos especificados em contrato. 
 
6.8.1 O procedimento de teste de pressão de válvula deve prever que os testes de 
vedação sejam realizados de forma a garantir que a cavidade da válvula esteja 
totalmente preenchida com fluido de teste e pressurizada. Esta recomendação não 
se aplica aos tipos de válvula esfera trunnion duplo bloqueio com alívio interno de 
pressão. 
 
6.8.2 Os testes devem ser monitorados com utilização de dois manômetros (02 para 
baixa pressão e 02 para alta pressão) calibrados. 
 
6.8.3 Teste de alívio de cavidade: quando aplicável, o teste deve ser efetuado pelo 
fabricante com testemunho pelo responsável pela inspeção. 
 
6.8.4 Os testes de pressão devem ser de acordo com as normas construtivas. Os 
tempos máximos de teste são de até 1,5 vezes o tempo definido pela norma 
construtiva, contados a partir da estabilização da pressão. 
 
6.8.5 Para válvulas de segurança e/ou alívio tipo mola ou piloto operada, além do 
item 6.12 e seus subitens, são aplicáveis também os itens e notas a seguir: 
 
6.8.6 Os testes de pressão e ajuste da válvula piloto devem ser realizados em 
separado da válvula principal sendo que, após aprovação, deve ser montada na 
válvula principal para realização dos testes funcionais e de vedação aplicáveis. 
 
6.8.6.1 Fole (Válvulas balanceadas). Realizar teste pneumático no fole após 
montagem do conjunto. 
 
Nota 2: as válvulas devem ser submetidas a três testes de abertura sob pressão, 
para verificação da repetibilidade e precisão dos valores de “set pressure”. Os 
resultados deverão ser registrados nos relatórios de testes do fornecedor. 
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6.9 Pintura Padrão PETROBRAS 
 
Quando o processo de pintura for contratual, o fornecedor deve apresentar o Plano 
de Inspeção de Pintura em atendimento à norma especificada. O Plano de Inspeção 
de Pintura, bem como os registros dos treinamentos dos profissionais envolvidos no 
processo de pintura, devem ser apresentados ao responsável pela inspeção antes 
do início dos serviços.  
 
O fornecedor deve prever no Plano de Pintura que as superfícies internas das abas 
dos flanges da união corpo x tampa e castelo sejam pintadas antes da montagem 
final da válvula conforme procedimento de pintura contratual ou, no mínimo, com a 
pintura de fundo do esquema de pintura previsto em Contrato. Este procedimento 
deve ser utilizado para válvulas de diâmetros maiores que 1 ½” e para válvulas cujos 
projetos possuam espaçamento entre as abas dos flanges da união corpo x tampa 
e castelo. 
 
6.10 Controle do Tratamento de Não Conformidades 
 
6.10.1 As RNC´s, já com as disposições definidas pertinentes aos Pedidos de 
Compras devem ser apresentadas para conhecimento e análise do RIF. 
 
6.10.2 As RNC´s que apresentarem disposições com práticas de recuperação não 
previstas no projeto, tais como soldagem (onde é aplicável tratamento térmico), 
embuchamento, desvios de cotas padronizadas pelas normas construtivas e demais 
itens pertinentes ao processo, devem ser submetidas ao responsável pela inspeção 
para conhecimento, inclusive as RNC’s dos subfornecedores. 
 
6.11 Arquivamento de Registros da Qualidade 
 
O fornecedor deve arquivar os registros das atividades de Inspeção e Testes 
(interno ao seu processo e dos seus subfornecedores) e permitir que os mesmos 
sejam rastreáveis durante o tempo de vida útil do produto. O tempo mínimo de 
arquivamento dos registros da qualidade deve ser de cinco anos. 
 
6.12 Inspeções em Distribuidores e Revendedores 
 
6.12.1 As inspeções podem ser feitas nas instalações destes fornecedores desde 
que estes possuam estrutura fabril para atender aos requisitos técnicos 
estabelecidos, bem como possuir autorização expressa do fabricante para a 
desmontagem da válvula. A autorização do fabricante deve ser aprovada pelo 
gerente de contrato.  
 
6.12.2 As inspeções devem ser conforme PIT previamente aprovado pelo 
responsável pela inspeção. 
 
6.12.3 Sendo o fornecedor um representante (distribuidor ou revendedor), admite-
se a condição de reteste de integridade do corpo e tampa/castelo previsto em norma 
construtiva contratual desde que atendidas a todas as seguintes condições: 
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6.12.3.1 O teste de integridade destes componentes críticos tenha sido realizado 
em fábrica com a superfície dos mesmos isenta de qualquer tipo de pintura. 
 
6.12.3.2 O teste de integridade destes componentes críticos tenha sido 
testemunhado pelo responsável pela inspeção. 
 
6.12.3.3 A inspeção tenha sido realizada em conformidade com o item 6.19.2 desta 
Especificação Técnica. 
 
7. PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES (PIT) 
 

O fornecedor deve elaborar e encaminhar ao responsável pela inspeção o PIT para 
aprovação conforme padrão dos anexos 1, 2, 3 ou 4.  
 

O PIT deve indicar os estágios, ao longo de todo o ciclo de produção das válvulas, 
onde são realizadas as verificações e inspeções. O PIT deve indicar os tipos de 
exames, ensaios, testes ou verificações a serem efetuados, procedimentos e/ou 
instruções aplicáveis, critérios de aceitação, registros emitidos, incluindo inspeções 
realizadas nos subfornecedores. 
 

7.1 Procedimentos e Instruções Indicados no PIT 
 

O fornecedor deve possuir e apresentar os procedimentos e instruções de inspeção 
de todas as atividades previstas no PIT. Os procedimentos devem conter os 
respectivos critérios de aceitação referenciando a norma respectiva. Os mesmos 
devem ser apresentados para análise e aprovação do responsável pela inspeção. 
 

7.2 PIT de Acessórios de Válvulas. 
 

O fornecedor deve possuir um PIT padrão para acessórios, conforme anexo 4, 
quando os mesmos estiverem instalados na válvula. Este PIT deve estar aprovado 
pelo responsável pela inspeção. São exemplos de acessórios: válvulas de bloqueio, 
dreno e vent, válvulas de segurança, válvulas de alívio, vasos de pressão soldados, 
reservatórios de gás de alta pressão ou qualquer outro acessório que requeira 
inspeção em subfornecedor.  
 

8. DATA BOOK 
 
Deve ser apresentado para o Responsável pela Inspeção um Data Book do 
equipamento contendo, no mínimo, os seguintes itens, a menos que especificado 
de outra forma em contrato: 
 

8.1 Certificado de Conformidade informando: 
 

8.1.1 Nome do cliente. 
 

8.1.2 Número do Pedido de Compras ou Ordem de Compra. 
 

8.1.3 Descrição de todas as válvulas liberadas e seus respectivos números de série. 
 

8.1.4 Número do TAG, se aplicável. 
 

8.1.5 Tipo de acionamento. 
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8.1.6 Testes de integridade e de estanqueidade realizados. 
 

8.1.7 Tempos dos testes. 
 

8.1.8 Valor do torque de aperto dos estojos, parafusos, prisioneiros e porcas da 
junção corpo-tampa e corpo-tampa/castelo. 
 

8.1.9 Valor do torque de aperto dos estojos, parafusos, prisioneiros e porcas do 
preme gaxeta. 
 

8.1.10 Valor do torque de acionamento e/ou torque de fechamento. 
 

8.1.11 Tabela de rastreabilidade dos materiais contendo todos os componentes 
críticos e, no mínimo, as seguintes informações de cada componente: material, 
corrida, número do certificado de origem, fornecedor. 
 

8.1.12 Número de todos os relatórios de inspeção (visual, dimensional, testes e 
pintura) emitidos pelo fornecedor durante a fabricação. 
 

8.1.13 Número de todos os relatórios de END´s. 
 

8.1.14 Número de todos os relatórios de soldagem, EPS, RQPS, EVS, quando 
aplicável. 
 

8.1.15  Todas essas informações devem ser rastreáveis aos registros das inspeções 
e testes indicados no PIT aprovado pelo responsável pela inspeção. 
 

8.1.16 Os Certificados de Conformidade devem ser emitidos conforme BS EN 
10204, type 3.1, porém é obrigatório cumprir o disposto nos itens 5.1.1.1, 5.2.1, 
5.3.1.1 e 5.4.1.1 desta Especificação Técnica, no que diz respeito aos certificados 
de origem de matéria prima. 
 

8.1.17 Os relatórios dos testes citados em 8.1.6 devem ser emitidos individualmente 
atendendo a BS EN 10204 type 3.1. 
 

8.2 Registro das não conformidades durante a fabricação e ações corretivas 
adotadas. 
 

8.3 PIT aprovado pelo responsável pela inspeção incluindo a evidência da 
aprovação.  
 

8.4 Laudos emitidos pelo responsável pela inspeção em todas as etapas da 
inspeção. 
 
8.5 Adequação à NR-13 (quando aplicável) para vasos de pressão utilizados como 
acessório da válvula. 
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ANEXO 1 
 
Modelo de PIT para válvulas industriais. 
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ANEXO 2 
 
Modelo de PIT para válvula de controle. 
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ANEXO 3 
 
Modelo de PIT para válvula de segurança e alívio. 
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ANEXO 4 
 
Modelo de PIT para acessórios para válvulas. 

 
 

 


