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1. OBJETIVO 
 
Esta Especificação Técnica estabelece os requisitos mínimos de inspeção de 
fabricação a serem atendidos em pedidos de compra de equipamentos de 
caldeiraria, tubulação e acessórios para a PETROBRAS. 
 
Os requisitos aqui estabelecidos são complementares à ET-0000.00-0000-972-1AL-
001 - Requisito Geral da Qualidade de Bens. Em caso de conflito, prevalece este 
Requisito Complementar. 
 

2. ESCOPO 
 
Os requisitos aqui estabelecidos aplicam-se às famílias de material de 
equipamentos de caldeiraria, tubulação e acessórios listadas no Portal Petronect ou 
quando referenciado no pedido de compra: 
- Vasos de pressão, reator de processo, torre de processo (incluindo os seus 
componentes e internos) etc.; 
- Permutador de calor casco-tubo (incluindo componentes ex.: feixe tubular), 
permutador de calor de placas gaxetadas, resfriador a ar, pré-aquecedor de ar para 
fornos e caldeiras etc; 
- Caldeiras, fornos e queimadores industriais; 
- Esferas e tanques de armazenamento; 
- Tubos de condução e tubos de troca térmica; 
- Acessórios de tubulação: conexões forjadas e tubulares (ex.: flanges, curvas, 
reduções, niples etc); 
- Estações de Medição, de Injeção e City Gates etc. 
 

3. REFERÊNCIAS 
• ET-0000.00-0000-972-1AL-001 - Requisito Geral da 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 no Requisito 
Complementar. Os demais documentos relacionados no contrato devem ser 
obedecidos. 
 
Em caso de conflito entre o requisito complementar da qualidade e 
documentos contratuais, o fornecedor deve comunicar à PETROBRAS, 
prevalecendo o que foi contratualmente estabelecido. 
 

4. DEFINIÇÕES 
 
As definições adotadas neste documento estão apresentadas na ET-0000.00-0000-
972-1AL-001 e ABNT NBR 16278. 
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Na elaboração do Plano de Inspeção e Testes devem ser utilizadas as siglas 
definidas na ET-0000.00-0000-972-1AL-001. 
 

5. CATEGORIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
 
São considerados equipamentos com requisitos especiais: serviço com H2, H2S, 
letal, tóxico, cladeados, com tratamento térmico de alívio de tensões, controle de 
tenacidade etc. 
 
Os equipamentos devem ser classificados conforme norma de projeto demais 
documentos contratuais. 
 
A categorização e classificação do equipamento segundo a documentação 
contratual deve constar no PIT e demais documentação pertinente. 
 
 

6. PLANEJAMENTO DA INSPEÇÃO 
 
As diretrizes de planejamento e as definições padronizadas estão descritas no 
Requisito Geral da Qualidade. 
 
6.1 Pontos de Espera (Hold Point) 
 
As etapas listadas abaixo são consideradas o acompanhamento mínimo do 
responsável pela inspeção de fabricação, denominadas hold points, devendo estar 
detalhadas no PIT, quando aplicável: 
 
a) qualificação dos procedimentos de soldagem; 
b) inspeção de recebimento da matéria-prima; 
c) liberação para início da soldagem, conforme item 9.2; 
d) liberação do procedimento de END para o respectivo ensaio; 
e) testes de produção; 
f) início do tratamento térmico; 
g) exame dimensional do equipamento interna e externamente; 
h) exame visual interno e externo; 
i) liberação para execução do teste hidrostático, após g e h, verificação dos 

registros de inspeções e testes previstos no PIT; 
j) teste hidrostático; 
k) inspeção de pintura (exame visual, medição da espessura e aderência); 
l) verificar sobressalentes e internos que serão montados em campo antes do 

embarque (quando aplicável); 
m) inspeção final, verificação da identificação do equipamento e de todos os 

registros de inspeção previstos no PIT, inclusive dos relatórios de não 
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conformidades emitidos durante todo processo de fabricação, montagem e 
testes;  

n) verificação do livro de documentação técnica de fabricação (data book). O 
Comunicado de Liberação de Material (CLM) será emitido somente após a 
aprovação do data book; 

o) verificar acondicionamento do equipamento para embarque, quando aplicável. 
 
Demais atividades de inspeção e testes requeridas na documentação contratual 
devem constar no PIT. A participação do responsável pela inspeção de fabricação 
será definida quando da análise e aprovação do PIT. 
 
 

7 PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT 
 
O fornecedor deve elaborar um PIT contido no seu Plano da Qualidade, seguindo 
os padrões estabelecidos pela ISO 9001, ET-0000.00-0000-972-1AL-001 e este 
Requisito Complementar da Qualidade. O PIT deve garantir a compatibilidade do 
equipamento a ser fornecido com o projeto, especificações, procedimentos e 
documentação contratual. 
 
Deve ser elaborado um PIT para cada equipamento de caldeiraria a ser fornecido, 
onde deve constar a classificação do equipamento de acordo com o projeto e a 
documentação contratual. 
 
O PIT deve contemplar os mesmos requisitos e critérios de aceitação estabelecidos 
na documentação contratual mesmo para componentes e partes fabricados em 
subfornecedores. 
 

8 EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO DE FABRICAÇÃO 
 
Os documentos relacionados nesta seção estão sujeitos à verificação e liberação 
pelo responsável pela inspeção de fabricação no início do processo ou em reunião 
de PMM. 
 
8.1 Liberação para o início da fabricação 
 
Para início da fabricação o plano de inspeção e testes deve ser aprovado pelo 
responsável pela inspeção de fabricação; 
 
8.2 Liberação para o início da soldagem 
 
Devem ser apresentados ao responsável pela inspeção de fabricação, para 
verificação, antes do início da soldagem, quando aplicável e especificado em 
contrato: 



 

 

ESPECIFICAÇÃO 
Nº 

ET-0000.00-0000-972-1AL-002 
REV. 

0 

 FOLHA 6 
de 17 

TÍTULO: REQUISITO COMPLEMENTAR DA QUALIDADE 
PARA EQUIPAMENTOS DE CALDEIRARIA, 

TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS 

NP-1 

QB 
 

a) certificação dos inspetores de solda; 
b) apresentar procedimento de armazenamento e manuseio dos consumíveis de 

solda aprovado por inspetor de soldagem; 
c) EPS, RQPS, IEIS e planos de soldagem aprovados por inspetor de soldagem e 

liberados pelo responsável pela inspeção de fabricação. Os END devem estar 
de acordo com o PIT; 

d) registro de qualificação de soldadores e/ou operadores de soldagem; 
e) certificados de qualidade de consumíveis de soldagem; 
f) critérios de controle de desempenho dos soldadores e/ou operadores de 

soldagem. Soldadores e operadores de soldagem que apresentarem índice de 
reparo quinzenal superior ao estabelecido são considerados inaptos, devendo 
ser submetidos a treinamento e requalificados; 

g) qualificação do procedimento de reparos por inspetor de soldagem, incluindo a 
forma de remoção do defeito, execução do reparo, os tipos e extensão dos 
exames não destrutivos a serem feitos; 

h) procedimento para remoção de soldas provisórias, incluindo o método a ser 
certificação utilizado, e posterior inspeção. 

 
8.3 Atividades de inspeção e testes 
 
Documentos sujeitos a verificação pelo responsável pela inspeção de fabricação 
antes da respectiva atividade, quando aplicáveis e especificados no contrato: 
a) certificação dos inspetores de END; 
b) certificação dos inspetores de pintura; 
c) certificação dos inspetores de controle dimensional; 
d) qualificação e adequação do procedimento de inspeção por ensaios não 

destrutivos por inspetor nível 3 na respectiva técnica; 
e) qualificação e adequação do procedimento de pintura por inspetor nível 2 de 

pintura; 
f) procedimento do controle dimensional qualificado por inspetor de controle 

dimensional; 
g) procedimento de identificação, transferência e controle de rastreabilidade de 

materiais; 
h) procedimento de controle de relatórios de não conformidades (RNC). Os RNCs 

devem ser apresentados ao responsável pela inspeção de fabricação contendo 
o parecer do fabricante quanto às ações corretivas a serem tomadas, antes da 
sua execução e, posteriormente, o fechamento das mesmas; 

i) desenhos liberados para fabricação; 
j) procedimento de PMI; 
k) procedimento de mandrilagem; 
l) procedimento de conformação (ex.: desempeno de chapa, dobramento de tubos, 

calandragem, estampagem etc.) 
m) procedimento de teste de vedação (estanqueidade); 
n) procedimento de exame do teor de ferrita delta; 
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o) procedimento de aplicação de revestimento interno e/ou externo; 
p) modelo de relatório para exame dimensional, indicando cotas e respectivas 

tolerâncias; 
q) procedimento de execução do tratamento térmico de alívio de tensões; 
r) procedimento de teste hidrostático (incluindo drenagem, limpeza e secagem 

após o teste); 
s) procedimento de testes funcionais; 
t) procedimento para decapagem, passivação e inertização; 
u) procedimento de refratamento e isolamento térmico; 
v) certificados de calibração dos instrumentos a serem utilizados na inspeção e nos 

testes de fábrica através de padrões rastreados à rede brasileira de calibração 
ou similar quando o equipamento for fabricado no exterior; 

w) procedimento de acondicionamento, embarque, transporte e armazenamento; 
x) indicação dos dispositivos/equipamentos, incluindo as exatidões requeridas, 

para a obtenção da qualidade, na verificação de dimensões críticas, testes de 
funcionamento e desempenho; 

y) procedimento de forjamento de conexões. 
 
8.4 Testes 
 
Os procedimentos de testes devem ser elaborados com base nas normas de projeto 
e requisitos complementares (RM, ET, FD etc.) estabelecidos no contrato. Devem 
possuir as seguintes informações quando requerido na documentação contratual: 
objetivo, normas aplicáveis, qualificação de pessoal, descrição dos testes, critérios 
de aceitação, condições para realização (área, dispositivos e acessórios, segurança 
etc.), fluído de teste, teor de cloretos (para materiais sujeitos a corrosão por 
cloretos), uso de inibidores de corrosão (se aplicável), filtros, condições e 
adequação do painel, iluminação, resolução e calibração de manômetros, 
transdutores, displays, registradores e software. O Fornecedor deve dispor de meios 
para assegurar a visualização de todas as interfaces pressurizadas onde possam 
ocorrer vazamentos durante os testes. 
 
Os equipamentos enquadrados na NR-13 devem obrigatoriamente ser submetidos 
ao Teste Hidrostático - TH no final da fabricação, com comprovação por meio de 
laudo assinado por Profissional Habilitado, e ter o valor da pressão de teste afixado 
em sua placa de identificação. 
 
Para efeito da NR-13, considera-se PH aquele que tem competência legal para o 
exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de 
construção, acompanhamento da operação e da manutenção, inspeção e 
supervisão de inspeção de caldeiras, vasos de pressão e tubulações, em 
conformidade com a regulamentação profissional vigente no país. 
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É responsabilidade do fabricante a designação do PH e emissão do laudo de TH, a 
ser incluído no prontuário do equipamento requerido pela NR-13. 
 
8.5 Dimensional 
 
A engenharia do Fornecedor deverá registrar as cotas consideradas críticas com 
base nos critérios de projeto e documentos contratuais. 
 
O responsável pela inspeção de fabricação deve testemunhar o exame dimensional 
das cotas padronizadas e as cotas de interface entre equipamentos. O exame 
dimensional de forma e posição deve ser registrado. 
 
Cotas retrabalhadas em função de não conformidades devem ser apresentadas 
para acompanhamento pelo responsável pela inspeção de fabricação. 
 
 

9 REGISTROS E CERTIFICAÇÃO 
 
9.1 Rastreabilidade 
 
O Fornecedor deve identificar e rastrear todos os componentes definidos como 
críticos no PIT. Considerando, ainda, as premissas definidas no Requisito Geral e 
neste Requisito Complementar. 
 
9.2 Registros da Qualidade 
 
Os registros da qualidade relacionados a seguir (incluindo os dos subfornecedores), 
quando aplicável, devem ser apresentados para verificação do responsável pela 
inspeção de fabricação: 
 
a) certificados de matérias-primas ou componentes; 
b) relatório de recebimento de materiais e equipamentos, onde deve atender a uma 

sistemática de rastreabilidade das peças com seus certificados; 
c) relatórios de ensaios não destrutivos previstos no PIT e IEIS; 
d) relatórios de não conformidades contendo o respectivo parecer do fabricante, 

correções, ações corretivas, preventivas e evidência de aceitação da 
PETROBRAS quando houver alteração de projeto; 

e) consultas técnicas; 
f) relatórios de exames dimensionais; 
g) relatórios de ensaios destrutivos; 
h) certificados de consumíveis de soldagem; 
i) registros de execução do tratamento térmico de alívio de tensões; 
j) relatório de testes hidrostático, pneumático e de estanqueidade; 
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k) relatórios das inspeções de aplicação do revestimento, detalhando a preparação 
da superfície, cada camada aplicada, bem como resultados quanto à espessura 
e aderência e mapeamento das regiões retocadas. 

 
NOTAS:  

i. Deve estar entendido que certificado de matéria-prima é o certificado de 
origem do material, proveniente da usina/aciaria. Certificados oriundos de 
revendedor/distribuidor não são considerados válidos. Os certificados devem 
apresentar composição química, ensaios mecânicos, tratamentos térmicos, 
etc. Também devem indicar o processo de fabricação e requisitos específicos 
do processo, que devem atender a norma específica do produto. 

ii. Outros exames, ensaios, inspeções e testes requeridos na documentação 
contratual devem ser incluídos na lista de Registros da Qualidade. 

iii. Os registros devem ser legíveis, identificados, rastreados, assinados 
(assinatura identificada), datados e protegidos contra danos e perdas. 

iv. O Fornecedor deve apresentar, durante a fabricação, todos os registros de 
inspeção previstos no PIT com a sua liberação no processo de fabricação. 

v. O Fornecedor deve apresentar para o responsável pela inspeção de 
fabricação toda documentação técnica dos componentes do equipamento 
prevista no PIT, após liberação do controle de qualidade e antes do início da 
montagem no equipamento. 

 
9.3 Relatório de inspeção de recebimento 
 
O relatório de inspeção de recebimento de matéria-prima destinada a equipamentos 
de caldeiraria deve ser apresentado junto com o certificado do material previamente 
analisado, utilizando os critérios do código de classificação do material e requisitos 
contratuais. 
 
O Certificado de Matéria Prima deve ser o da usina, não sendo aceito certificado de 
subfornecedor (revendedores e distribuidores). Testes de qualificação de material 
são aceitáveis mediante testemunho do responsável pela inspeção de fabricação. 
 
Além das informações de referência do projeto, o relatório deve conter: 
a) Descrição do material ou componente inspecionado; 
b) Evidência de análise do Certificado do Material; 
c) Resultados das inspeções visual e dimensional das chapas e acessórios internos 

e externos (fixadores, perfis, tubos, flanges etc.); 
d) Código de rastreabilidade. 
 
9.4 Certificados dos consumíveis de soldagem 
 
Quando aplicável, e especificado em contrato, os consumíveis devem ser 
certificados pelo Sistema de Qualificação e Certificação de Consumíveis da FBTS. 
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Consumível de solda não certificados pela FBTS implica na requalificação dos 
procedimentos de soldagem. Os certificados devem ser analisados e aprovados por 
inspetor de soldagem conforme ET-0000.00-0000-972-P8L-001 utilizando os 
critérios do código de classificação do material e requisitos contratuais. 
 
9.5 Certificados de qualidade dos abrasivos, tintas e solventes 
 
Quando aplicável, os certificados devem ser do fabricante da tinta, analisados e 
aprovados por inspetor de pintura conforme ET-0000.00-0000-972-1AL -001. 
 
9.6 Data Book 

 
O Fornecedor deve elaborar o Data Book baseado nos critérios definidos no 
Requisito Geral, nos documentos contratuais e de projeto. 
 
Além dos demais requisitos contratuais, o Data Book deve conter no mínimo os 
seguintes documentos: 
a) Desenhos de fabricação e projeto;  
b) Certificados da Qualidade dos Materiais utilizados; 
c) Registros de todas as etapas dos processos referenciados no PIT; 
d) Registro da Qualificação de Soldadores - RQS; 
e) EPS, RQPS, IEIS, mapa de juntas soldadas e mapa de reparos 
f) Procedimentos de END 
g) Relatórios de Não Conformidade do fornecedor, subfornecedores e responsável 

pela inspeção de fabricação dos componentes críticos; 
h) Relatórios do carregamento, transporte e pesagem; 
i) Consultas Técnicas e concessões 
j) Comunicado de Liberação do Material - CLM 
 

10 MANUSEIO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAGEM E EXPEDIÇÃO 
 
O Fornecedor deve possuir e apresentar, quando solicitado em contrato, 
procedimentos específicos para manuseio, preservação, embalagem e expedição, 
para todos os componentes e equipamentos previstos no escopo de fornecimento, 
para análise e liberação do responsável pela inspeção de fabricação. 
 
Nos procedimentos devem estar consideradas medidas de proteção e controle de 
corrosão interna e corrosão externa durante o transporte e armazenamento dos 
equipamentos. 
 
10.1 Ligas Especiais 
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Os materiais de aço inoxidável, ligas de níquel ou titânio e suas ligas devem ser 
armazenados, manuseados e processados totalmente segregados dos demais 
materiais, de forma a evitar o risco de contaminação.  
 
O fabricante deve segregar uma região da fábrica para a fabricação de 
equipamentos e/ou de suas partes em aço inoxidável, de modo a evitar sua 
contaminação. Revestimentos de calandras, bancadas e de dispositivos de 
fabricação, bem como ferramentas específicas para os referidos materiais, devem 
ser adotados.  
 
 

11 NOTAS COMPLEMENTARES 
 
11.1 Válvulas 
 
Caso o fornecimento de válvulas industriais e/ou válvulas de alívio e segurança 
façam parte do escopo do pedido de compra, aplica-se o Requisitos Complementar 
da Qualidade de Válvulas ET-0000.00-0000-972-1AL-023. 
 
11.2 Identificação de Ligas 
 
Componentes fabricados em ligas metálicas, exceto aço carbono, quando exigido 
em contrato, devem ter sua composição química ratificada por exame de 
identificação de ligas (PMI) com emissão de registro. A comprovação deve ser 
realizada através de uma das opções: 
a) Identificação Positiva de Material - PMI (API RP 578); 
b) Análise de Produto (ASTM A751); 
c) Identificação de materiais por teste por pontos, espectrometria por fluorescência 

de raios X e espectrometria por emissão óptica (ABNT NBR 16137). 
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          ANEXO A - TUBULAÇÃO 
 
A.1. APLICAÇÃO 
Este Anexo se aplica à tubos de condução destinados a instalações industriais, 
fabricados em aços carbono, revestidos ou não, em aços liga, em aços inoxidáveis 
e em ligas de titânio, de cobre e de níquel, além de tubos de troca térmica. Não é 
aplicável a tubos destinados a instalações de exploração e produção e a dutos 
terrestres ou marítimos. 
 
A.2. IDENTIFICAÇÃO, MARCAÇÃO E RASTREABILIDADE  
O fornecedor deve possuir instrução para transferência da identificação original, de 
modo que se consiga a rastreabilidade ao certificado de matéria-prima. 
Os tubos devem possuir marcações físicas individuais, legíveis e indeléveis, com as 
informações (nome ou logomarca do fabricante, norma, diâmetro nominal, diâmetro 
externo, schedule, classe, número de corrida etc.) conforme estabelecidas na norma 
de produto correspondente ou na documentação contratual. 
 
A.3. FABRICAÇÃO E INSPEÇÃO 
 
A.3.1. Ensaio visual e dimensional 
Devem ser verificadas as seguintes características dos tubos, de acordo com as 
especificações/normas aplicáveis: 
a) Comprimento; 
b) Diâmetro externo; 
c) Diâmetro interno; 
d) Espessura de parede; 
e) Circularidade em ambas as extremidades; 
f) Ausência de ovalização, que deve ser determinada pela diferença entre o maior 

diâmetro externo e o menor diâmetro externo, medidos no mesmo plano 
ortogonal; 

g) Extremidades; 
h) Estado das superfícies internas e externas (presença de mossa e corrosão); 
i) Retilinearidade (ausência de empenamento); 
j) Perpendicularidade do plano de boca; 
k) Reforço das soldas, quando aplicável; 
l) Estado do revestimento, quando aplicável. 

As tolerâncias devem ser estabelecidas pela norma do produto, sendo que 
diferenças na dimensões e tolerâncias podem ser adotadas, mediante acordo prévio 
entre as partes e desde que evidenciado formalmente. 
As extremidades devem ser cortadas perpendicularmente ao eixo do tubo e não 
devem apresentar rebarbas ou imperfeições que impeçam a estanqueidade ou o 
acoplamento de conexões e a execução da ranhura. Devem estar limpas e isentas 
de corrosão, tintas, graxas, terra, mossas e serrilhados. Os tubos devem ser 
fornecidos com as extremidades em conformidade com o especificado 
contratualmente: 
• lisas (chanfradas, biseladas, faceadas ou cortadas diretamente da máquina, sem 

rebarbas); 
• ranhuradas (por laminação ou por corte); ou 
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• rosqueadas. 

A quantidade de tubos adquirida deve ser mensurada de acordo com a grandeza 
contratual: massa, metros ou número de tubos, sendo que a variação máxima ou 
mínima permitida deve estar explicitada contratualmente. 
 
A.3.2. Defeitos e reparos 
A presença de imperfeições superficiais, bem como a profundidade aceitável, 
quando existente, e o método para remoção dessas imperfeições deve estar 
prevista na norma do produto e/ou na documentação contratual. 
 
A.3.3. Teste de pressão 
A resistência e estanqueidade dos tubos deve ser verificada por meio de teste 
hidrostático, sendo admitido alternativamente os métodos eletromagnético (ASTM 
E570), por correntes parasitas (ASTM E309 ou ASTM E426) ou ultrassônico (ASTM 
E213 ou ASTM E273) quando previstos na norma do produto. 
No caso do teste hidrostático não é admitido vazamento e no caso dos ensaios 
eletromagnéticos ou ultrassônicos o critério de aceitação é estabelecido na norma 
do produto. 
 
A.3.4. Revestimentos metálicos 
Quando a galvanização for especificada contratualmente, o fornecedor deve possuir 
instrução para controle do revestimento de zinco aplicado por imersão a quente 
conforme ABNT NBR 6323, ASTM A153 ou outra norma contratual, e apresentar 
registros que evidenciem este controle. O revestimento de zinco aplicado por meio 
eletrolítico será aceito apenas quando especificado em contrato. 
O revestimento metálico não deve afetar as áreas de vedação e soldagem ou 
danificar a marcação normativa e a identificação do tubo. 
 
A.4. ACONDICIONAMENTO 
Quando as extremidades dos tubos forem rosqueadas, as mesmas devem ser 
adequadamente protegidas contra danos mecânicos e corrosão. De uma maneira 
geral, as extremidades dos tubos devem ser protegidas contra corrosão, no 
transporte e no armazenamento com uso de revestimento orgânico transparente e 
removível, de graxa anticorrosiva, de luvas ou outras alternativas previstas pelo 
fabricante. 
Quando não possuírem revestimento, os tubos devem ser protegidos de forma a 
evitar sua oxidação. 
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ANEXO B - CONEXÕES 
 
B.1. APLICAÇÃO 
Este Anexo estabelece os requisitos mínimos de inspeção de fabricação a serem 
atendidos no fornecimento de flanges forjados, niples e conexões forjadas e 
tubulares, com e sem costura (buchas, bujões, colares, curvas, cruzetas, figuras 8, 
joelhos, luvas, raquetes, reduções, tampões, tês, uniões, virolas). 
 
B.2. Manuseio, preservação, armazenagem e embalagem 
As áreas de vedação dos flanges e conexões devem ser protegidas contra danos 
mecânicos. Áreas de vedação, biséis e superfícies usinadas devem ser protegidas 
com produto anticorrosivo. 
 
B.3. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
B.3.1. Inspeção por líquido penetrante (LP) ou partículas magnéticas (PM) 
O fornecedor deve possuir instrução e prever ensaio por LP ou PM, em conexões e 
flanges, no mínimo em: 
a) Regiões construídas para soldas de campo exceto conexões ASME B16.11 e 
MSS SP-83 
b) Superfícies de vedação de flanges RTJ/FJA 
c) Toda superfície acessível de “CAP” conforme ASTM A234 construído de barra 
laminada 
d) Toda superfície acessível de tampão conforme ASME B16.11 construído de 
barra laminada 
e) Toda superfície acessível de flanges e conexões em aço ligado após tratamento 
térmico de têmpera e revenimento 
f) Na região externa de conexões submetidas a repuxo e estiramento/curvamento, 
como por exemplo: tês, reduções e curvas 
g) Em toda extensão da solda em conexões tubulares, independente do material, 
considerando a região dos biséis e 25 mm adjacentes a essas regiões. 
h) Toda superfície acessível de flanges e conexões em aços inoxidáveis duplex, 
superduplex e hiperduplex após tratamento térmico final 
i) Toda superfície acessível de tês, joelhos e cruzetas pela norma ASME B16.11 
em aço ligado e aços inoxidáveis após tratamento térmico final 
O fornecedor ou empresa por ele contratada deve emitir relatório contendo laudo, e 
o critério de aceitação deve ser: 
• Condições a) e b) não são permitidos quaisquer tipos de descontinuidades 
• Para outras condições: conforme ASME Sec. VIII - Div. 1, Apêndice 6 para PM ou 
Apêndice 8 para LP. 
O ensaio por LP ou PM em conexões conformadas a quente e das condições a), b), 
d), e), f), g), h) e i) podem ser por amostragem conforme item 14, havendo produto 
não-conforme o lote deve ser ensaiado 100%. 
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Conexões conformadas a frio e da condição c) devem ser ensaiadas 100%. Os 
relatórios devem indicar em seu conteúdo o tamanho do lote e da amostra ensaiada, 
e quais partes/localização foram realizados os ensaios nas peças. 
 
 
B.3.2. Inspeção visual e dimensional 
B.3.2.1. Inspeção visual 
Deve estar descrito no relatório do fornecedor o acabamento da superfície das 
conexões apresentadas ao responsável pela inspeção de fabricação. O estado 
superficial das conexões deve permitir através da inspeção visual a detecção de 
imperfeições indicadas na norma especifica do produto ou requisitos contratuais. 
Indicações lineares relevantes em conexões forjadas, com atenção especial para 
tês, joelhos e cruzetas, devem ser analisadas através de ensaio de liquido 
penetrante ou partículas magnéticas. 
 
B.3.2.2. Inspeção dimensional 
Deve ser emitido pelo fornecedor um relatório contendo um croqui, indicando as 
dimensões verificadas. No relatório devem estar indicadas conforme norma 
aplicável, os valores permitidos e os valores encontrados, após a inspeção 
dimensional. 
É aceitável que o relatório, indique as dimensões mínimas e máximas encontradas 
no lote. Os flanges e conexões (quando a geometria e espessura da peça permitir) 
em aço inoxidável austenítico devem ter ao menos uma dimensão avaliada por 02 
métodos: 
a) Instrumentos mecânico de medição 
b) Método ultrassônico, com cabeçote de 5 MHz 
A dimensão a ser avaliada deve ser a maior possível, mais não menos que 18,00 
mm. 
As medições por método ultrassônico devem ser feitas por aparelhos que não 
apresentam o controle de ganho externo, e as diferenças entre as duas medições 
(instrumento mecânico x ultrassônico) não podem variar mais que 0,15 mm. 
O exame dimensional para canais RTJ/FJA, deve ser realizado com instrumentos 
adequados do tipo ball-gage ou similar. O acabamento da face de contato dos 
flanges e da lateral dos canais RTJ pode ser analisado por comparação visual 
através de padrões calibrados, que o fornecedor deve possuir e disponibilizar para 
uso do responsável pela inspeção de fabricação. 
 
 
B.4. AMOSTRAGEM 
Será adotado um critério de amostragem de inspeção, conforme norma ABNT NBR 
5426, nível de inspeção II, plano de amostragem simples, inspeção normal, para 
inspeção visual, dimensional, medição de dureza, medição de espessura de parede. 
Os ensaios não-destrutivos (desde que a norma não indique o contrário) e de 
identificação positiva de material (PMI) devem ser executados pelo fornecedor, por 
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tipo de componente e corrida de material e podem ser por amostragem, conforme 
norma ABNT NBR 5426, nível de inspeção II, plano de amostragem simples, 
inspeção normal. Havendo produto não-conforme o lote deve ser ensaiado 100%. 
Não será utilizado NQA ou risco ao consumidor. O objetivo é o de definir o tamanho 
da amostra para o lote inspecionado. Na ocorrência de verificação de produto não- 
conforme, o lote estará rejeitado e o fornecedor deve reinspecionar o lote em 100%, 
sanar as não-conformidades encontradas e depois reconvocar o responsável pela 
inspeção de fabricação. 
 
B.5. DATA BOOK 
A menos que especificado de outra forma em Contrato, Pedido de Compras (PC), 
Requisição de Material (RM) ou Especificações Técnicas (ET), o fornecedor de 
conexões nacionais ou importadas, deve emitir data book dos produtos, contendo 
quando aplicável no mínimo o seguinte: 
a) Certificado da matéria-prima emitido pela usina/aciaria, conforme norma do 
produto. 
b) Certificados dos ensaios mecânicos (tração, dobramento, etc.). 
c) Certificados de tratamento térmico, incluindo os gráficos. 
d) Relatório de acompanhamento da soldagem pelo inspetor de soldagem nível 1. 
e) Relatórios de ensaios não-destrutivos. 
f) Relatório de ensaio de dureza. 
g) Relatório de ensaio macrográfico. 
h) Relatório de verificação da susceptibilidade à corrosão intergranular. 
i) Relatório de identificação de ligas. 
j) Relatório de inspeção visual/dimensional. 
k) Relatório de teste hidrostático. 
l) Relatório de medição de espessura da parede por ultrassom. 
m) Relatório de inspeção de revestimentos metálicos. 
n) Relatório de inspeção de pintura. 
o) Relatórios de não-conformidade e ações corretivas adotadas, conforme item 
8.13, pertinentes aos produtos liberados. 
p) Cópia de todos os relatórios emitidos pelo responsável pela inspeção de 
fabricação (RI, RI-RNC, CRM e CLM), pertinentes aos produtos liberados. 
O fornecedor deve gerar e apresentar à inspeção, ao longo do processo de 
fabricação e inspeção, todos registros acima relacionados, porém alternativamente 
para envio ao cliente em substituição ao Data Book completo pode ser enviado um 
Certificado de Conformidade. O certificado de cada lote de conexão deve identificar 
o produto liberado, rastreando-o aos registros de inspeções designadas nos 
subitens de a) a p) quando for aplicável, contendo ano e revisão da norma 
construtiva. 
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ANEXO C - FIXADORES 
 
C.1. APLICAÇÃO 

 
Este Anexo os requisitos mínimos de inspeção a serem atendidos no fornecimento 
de fixadores tais como: parafusos, estojos, barras roscadas e porcas. 
 
Esta especificação técnica é aplicável para fixadores produzidos em aço ao 
carbono, ligados e inoxidáveis conforme as normas ASTM A193, A194, A307, A320, 
A325, A354, A437, A453, A490, A540, A563, F593, F594, F836, ISO 4014, ISO 4032 
ISO 4034 para o grau especificado. 
 
NOTA: Os requisitos deste anexo NÃO se aplicam a fixadores de uso submarino. 

 
C.2. CRITÉRIO DE AMOSTRAGEM 
 
O Responsável pela Inspeção de Fabricação deve seguir as orientações aqui 
definidas e/ou realizar por amostragem a inspeção visual e inspeção dimensional 
conforme os seguintes critérios: 

• Lotes com a até 15 unidades, a inspeção deverá ser em 100% das peças. A 
ocorrência de 01(uma) peça não conforme, reprova o lote. 

• Lotes com quantitativo superior a 15 unidades deve ser inspecionado 
aplicando-se o critério de amostragem e aceitação conforme a norma NBR 
5426, Nível de Inspeção II, Plano de Amostragem Simples-Normal, 
atendendo ao NQA 2,5.  A quantidade de unidades de produto inspecionada 
deve ser igual ao tamanho da amostra dada pelo plano. Se o número de 
unidades defeituosas encontrado na amostra for igual ou menor do que o 
número de aceitação (Ac), o lote deverá ser considerado aceito. Sendo o 
número de unidades defeituosas igual ou maior do que o número de rejeição 
(Re), o lote deve ser rejeitado. Na ocorrência de rejeição do lote, o 
Responsável pela Inspeção de Fabricação deverá registrar esta informação 
no Relatório de inspeção e o Fornecedor deverá substituir o lote.  Caso o 
Fornecedor opte por reapresentar o mesmo lote, após tratar as não 
conformidades identificadas, a amostragem de inspeção deverá ser de 
acordo com a norma NBR 5426, Nível de Inspeção II, Plano de Amostragem 
Simples-Normal, atendendo ao NQA 1,0. 

 
 

 

 


