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Projeto e Aplicação de Proteção Passiva 
Contra Fogo em Instalações Terrestres 

 Procedimento 

Esta Norma substitui e cancela a sua revisão anterior. 

 

Cabe à CONTEC - Subcomissão Autora, a orientação quanto à interpretação do 
texto desta Norma. A Unidade da PETROBRAS usuária desta Norma é a 
responsável pela adoção e aplicação das suas seções, subseções e 
enumerações. 

CONTEC 
Comissão de Normalização 

Técnica 
 

Requisito Técnico: Prescrição estabelecida como a mais adequada e que 
deve ser utilizada estritamente em conformidade com esta Norma. Uma 
eventual resolução de não segui-la (“não-conformidade” com esta Norma) deve 
ter fundamentos técnico-gerenciais e deve ser aprovada e registrada pela 
Unidade da PETROBRAS usuária desta Norma. É caracterizada por verbos de 
caráter impositivo. 

Prática Recomendada: Prescrição que pode ser utilizada nas condições 
previstas por esta Norma, mas que admite (e adverte sobre) a possibilidade de 
alternativa (não escrita nesta Norma) mais adequada à aplicação específica. A 
alternativa adotada deve ser aprovada e registrada pela Unidade da 
PETROBRAS usuária desta Norma. É caracterizada por verbos de caráter 
não-impositivo. É indicada pela expressão: [Prática Recomendada]. 

SC - 09 

Cópias dos registros das “não-conformidades” com esta Norma, que possam 
contribuir para o seu aprimoramento, devem ser enviadas para a 
CONTEC - Subcomissão Autora. 

As propostas para revisão desta Norma devem ser enviadas à CONTEC - 
Subcomissão Autora, indicando a sua identificação alfanumérica e revisão, a 
seção, subseção e enumeração a ser revisada, a proposta de redação e a 
justificativa técnico-econômica. As propostas são apreciadas durante os 
trabalhos para alteração desta Norma. 

 

Isolamento Térmico  
e Refratários 

“A presente Norma é titularidade exclusiva da PETRÓLEO BRASILEIRO 
S.A. - PETROBRAS, de uso interno na PETROBRAS, e qualquer 
reprodução para utilização ou divulgação externa, sem a prévia e 
expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da 
legislação pertinente, através da qual serão imputadas as 
responsabilidades cabíveis. A circulação externa será regulada mediante 
cláusula própria de Sigilo e Confidencialidade, nos termos do direito 
intelectual e propriedade industrial.” 

 

 

Apresentação 
 

As Normas Técnicas PETROBRAS são elaboradas por Grupos de Trabalho 

- GT (formados por Técnicos Colaboradores especialistas da Companhia e de suas Subsidiárias), são 

comentadas pelas Unidades da Companhia e por suas Subsidiárias, são aprovadas pelas 

Subcomissões Autoras - SC (formadas por técnicos de uma mesma especialidade, representando as 

Unidades da Companhia e as Subsidiárias) e homologadas pelo Núcleo Executivo (formado pelos 

representantes das Unidades da Companhia e das Subsidiárias). Uma Norma Técnica PETROBRAS 

está sujeita a revisão em qualquer tempo pela sua Subcomissão Autora e deve ser reanalisada a 

cada 5 anos para ser revalidada, revisada ou cancelada. As Normas Técnicas PETROBRAS são 
elaboradas em conformidade com a Norma Técnica PETROBRAS N-1. Para informações completas 

sobre as Normas Técnicas PETROBRAS, ver Catálogo de Normas Técnicas PETROBRAS. 

../link.asp?cod=N-0001
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1  Escopo 
 
 
1.1  Esta Norma fixa as condições exigíveis para o projeto e aplicação de proteção passiva contra 
fogo de elementos estruturais metálicos, dentro das áreas sujeitas a incêndio nas instalações 
industriais terrestres. 
 
NOTA Esta Norma não se aplica a proteção de elementos elétricos e de instrumentação. 
 
 
1.2  Esta Norma define os elementos estruturais que devem ser protegidos contra fogo, a extensão 
do revestimento protetor, os materiais utilizados e os requisitos de qualificação do revestimento. 
 
 
1.3  Esta Norma se aplica a projetos iniciados a partir da data de sua edição e também em 
equipamentos já existentes, na ocasião de sua manutenção ou reforma. 
 
 
1.4  Esta Norma contém Requisitos Técnicos e Práticas Recomendadas. 
 
 
2  Referências Normativas 
 
Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para 
referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, 
aplicam-se as edições mais recentes dos referidos documentos.  
 

Norma Regulamentadora no 13 (NR-13) - Caldeiras e Vasos de Pressão; 
 
PETROBRAS N-2 - Revestimento Anticorrosivo de Equipamento Industrial; 
 
PETROBRAS N-133 - Soldagem; 
 
PETROBRAS N-1550 - Pintura de Estrutura Metálica; 
 
PETROBRAS N-1617 - Aplicação de Concreto Refratário; 
 
PETROBRAS N-1618 - Material para Isolamento Térmico; 
 
PETROBRAS N-1728 - Concreto Refratário; 
 
PETROBRAS N-2913 - Revestimentos Anticorrosivos para Tanque, Esfera e Cilindro de 
Armazenamento; 
 
ABNT NBR 5732 - Cimento Portland Comum; 
 
ABNT NBR 7211 - Agregado para Concreto; 
 
ISO 22899-1 - Determination of the Resistance to Jet Fires of Passive Fire Protection 
Materials - Part 1: General Requirements; 
 
ANSI/UL 1709 - Rapid Rise Tests of Protection Materials for Structural Steel; 
 
API PUBL 2218:2010 - Fireproofing Practices in Petroleum and Petrochemical Processing 
Plants; 
 
API STD 521 - Pressure-relieving and Depressuring Systems; 
 
ASME BPVC - Section IX - Boiler and Pressure Vessel Code - Section IX - Qualification 
Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing 
Operators Welding and Brazing Qualifications; 

../link.asp?cod=N-0133
../link.asp?cod=N-1617
../link.asp?cod=N-1618
../link.asp?cod=N-1728
../link.asp?cod=N-2913
../link.asp?cod=N-0002
../link.asp?cod=N-1550
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NFPA 290 - Standard for Fire Testing of Passive Protection Materials for Use on LP-Gas 
Containers Effective. 

 
 
3  Termos e Definições 
 
Para os efeitos deste documento aplicam-se os termos e definições da PETROBRAS N-1617 e os 
seguintes. 
 
 
3.1 
revestimento de proteção contra fogo 
revestimento que tem por objetivo, durante um incêndio, evitar o colapso de elementos estruturais, 
considerados vitais para operação e segurança de instalações industriais terrestres, durante o tempo 
de proteção contra fogo 
 
 
3.2 
tempo de proteção contra fogo 
período de tempo durante o qual o revestimento submetido ao teste padrão de resistência ao fogo 
ANSI/UL 1709 é capaz de manter a temperatura da superfície da estrutura abaixo de 538 ºC 
 
 
3.3 
equipamento com potencial de gerar incêndio (“fire-potential equipment”) 
são aqueles com risco potencial de geração de incêndio, conforme o 5.2 do API PUBL 2218:2010, a 
partir das quais são determinadas as áreas sujeitas a incêndio 
 
 
3.4 
área sujeita a incêndio (“fire-scenario area”) 
é aquela obtida aumentando-se radialmente em 6 m, dentro de unidades de processo, ou em 3 m fora 
de unidades de processo, a projeção do equipamento com potencial de gerar incêndio, sobre o plano 
do solo ou sobre o mais alto pavimento contínuo, abrangendo altura de 8 m a partir do piso de 
referência, conforme Figura A.1 do Anexo A 
 
 
3.5 
vaso de parede seca (“unwetted wall vessel”) 
é aquele no qual as paredes são expostas a gás, vapor ou são internamente refratadas independente 
do tipo de fluido contido. 
 
 
4  Condições Gerais 
 
 
4.1  Para a determinação dos equipamentos com potencial de gerar incêndio (“fire-potential 
equipment”) deve ser realizada uma análise conforme o 5.2 do API PUBL 2218:2010.  
 
 
NOTA 1 As áreas sujeitas a incêndio devem ser representadas em uma “Planta de Áreas Sujeitas 

a Incêndio”, contendo e listando os equipamentos e estruturas que devem ter proteção 
passiva e os equipamentos com potencial de gerar incêndio.  

NOTA 2 Os documentos relacionados em 4.1 devem ser submetidos para aprovação prévia da 
PETROBRAS. 

 
 
4.2  O tempo de proteção contra fogo deve atender aos requisitos definidos na Tabela 2 do  
API PUBL 2218:2010 e ANSI/UL 1709. 
 
 

../link.asp?cod=N-1617
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4.3  O revestimento proteção contra fogo não deve ser considerado um substituto para os 
equipamentos e técnicas de combate a incêndio. 
 
 
4.4  Estruturas de concreto são consideradas suficientemente resistentes ao fogo. 
 
 
4.5  Caso se verifique a necessidade de aplicação de revestimento contra fogo na maior parte da 
estrutura metálica, recomenda-se uma avaliação econômica de seu custo comparado com o da 
estrutura de concreto armado equivalente. [Prática Recomendada] 
 
 
4.6  As dimensões indicadas no 3.4 podem ser menores, desde que exista alguma estrutura que é 
considerada limitante para as áreas sujeitas a incêndio, tais como: 
 

a) paredes e tetos de construção à prova de fogo; 
b) paredes de alvenaria ou de concreto armado. 

 
 
4.7  Os seguintes elementos estruturais não necessitam ser isolados contra fogo: 
 

a) elementos projetados somente para cargas de vento; 
b) vigas de pontes rolantes; 
c) escadas e plataformas; 
d) berço de vaso horizontal e de trocador de calor; 
e) face superior de vigas protegidas contra fogo, cuja finalidade é sustentar tubulações, 

equipamentos ou plataformas. 
 
 
4.8  Os desenhos estruturais dos elementos revestidos contra fogo devem ser marcados com as 
letras “PCF”, indicativo de Proteção Contra Fogo. 
 
 
4.9  Os estojos e chumbadores constituintes das bases dos equipamentos e das estruturas 
protegidas contra fogo também devem ser protegidos. 
 
 
4.10  Esquemas de pintura aplicáveis. 
 
 
4.10.1  Para estruturas e equipamentos protegidos com concreto e argamassa. 
 

a) estruturas metálicas: PETROBRAS N-1550; 
b) equipamentos Industriais: PETROBRAS N-2; 
c) pernas de esfera (colunas de sustentação): PETROBRAS N-2913. Para receber a pintura 

sobre o revestimento, este deve estar suficientemente seco e a superfície devidamente 
preparada de forma a evitar defeitos na película seca. 

 
NOTA Para a) e b), recomenda-se a aplicação de tinta com propriedade fungicida sobre o concreto 

ou argamassa, em regiões de alta umidade com proliferação de fungos. [Prática 
Recomendada] 

 
 
4.10.2  Para estruturas e equipamentos protegidos com outros revestimentos, deve-se seguir a 
orientação do fabricante para definição do esquema de pintura. 
 

../link.asp?cod=N-2913
../link.asp?cod=N-0002
../link.asp?cod=N-1550
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5  Extensão do Revestimento Contra Fogo para Estruturas e Equipamentos Típicos 
 
 
5.1  Suporte Elevado de Tubulação (“Pipe-Rack” e Outros) 
 
A proteção contra fogo (ver Figura A.2 do Anexo A) deve ser contada a partir do nível do solo, ou a 
partir do pavimento contínuo mais próximo e atender ao critério descrito na Tabela 1. 
 
NOTA Recomenda-se que todos os “pipe-racks” no interior de unidades de processo sejam 

protegidos contra fogo. Para “pipe-racks” situados fora de unidades de processo (“off-site”) 
deve-se aplicar os critérios do 6.2.1 do API PUBL 2218:2010. [Prática Recomendada] 

 
 

Tabela 1 - Extensão do Revestimento em Suporte Elevado de Tubulação 
 

Altura da estrutura (h) Extensão do revestimento 

h < 8 000 mm Toda a extensão do suporte 

h > 8 000 mm 8 000 mm máximo 
 
 
5.2  Estrutura Metálica para Suportação de Resfriadores a Ar (“Air Coolers”) 
 
A proteção contra fogo deve se estender até 200 mm acima da última viga horizontal da estrutura de 
sustentação do resfriador, limitada a uma altura de 8 000 mm (ver Figura A.3 do Anexo A), contados 
a partir do nível do solo ou do pavimento contínuo mais próximo. 
 
 
5.3  Estrutura Metálica para Suportação de Equipamentos 
 
A proteção contra fogo deve se estender até 200 mm acima da última viga horizontal da estrutura de 
sustentação do equipamento, limitada a uma altura de 8 000 mm (ver Figura A.4 do Anexo A), 
contados a partir do nível do solo ou do pavimento contínuo mais próximo. 
 
 
5.4  Estrutura Metálica para Suportação de Forno e Caldeira 
 
A proteção contra fogo deve se estender até um nível de 300 mm abaixo da primeira viga horizontal, 
limitada a uma altura de 8 000 mm (ver Figura A.5 do Anexo A), contados a partir do nível do solo ou 
do pavimento contínuo mais próximo. 
 
 
5.5  Saia de Vaso Vertical 
 
 
5.5.1  A proteção contra fogo deve ser aplicada externamente e internamente na saia de vaso 
vertical. Saia de vaso com diâmetro interno inferior a 1 500 mm não necessita ser protegida 
internamente, exceto quando houver flanges ou válvulas em seu interior ou aberturas não seladas 
maiores que 24” (600 mm). 
 
 
5.5.2  A proteção contra fogo da saia de vaso deve se estender desde o anel da base até o topo da 
saia, limitada a 8 000 mm de altura (ver Figuras A.6, A.7 e A.8 do Anexo A). 
 
 
5.6  Vaso de Parede Seca 
 
 
5.6.1  A proteção contra fogo de vasos de parede seca e contidos em área sujeita a incêndio, quando 
requerida conforme orientação do API STD 521, deve ser realizada somente com revestimento 
intumescente. 
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NOTA A temperatura de reação do revestimento intumescente deve ser superior à temperatura do 

costado. 
 
 
5.6.2  Para vasos de parede seca verticais, deve-se proteger também a saia conforme extensão 
do 5.5. A proteção da saia deve ser realizada com concreto refratário ou revestimento intumescente. 
 
 
5.7  Chaminé e Duto 
 
 
5.7.1  A proteção contra fogo de chaminés e dutos autoportantes contidos em área sujeita a incêndio 
deve ser  em revestimento intumescente. 
 
NOTA A temperatura de reação do revestimento intumescente deve ser superior à temperatura do 

costado. 
 
 
5.7.2  Para chaminés, deve-se proteger também a saia conforme extensão do 5.5. A proteção da saia 
deve ser realizada com concreto refratário ou revestimento intumescente. 
 
 
5.8  Perna de Esfera 
 
A proteção contra fogo deve se estender até 200 mm abaixo da solda da perna com a chapa de 
reforço do costado (ver Figura A.9 do Anexo A). 
 
 
6  Material 
 
 
6.1  Argamassa 
 
 
6.1.1  Aplicável em elementos estruturais metálicos de equipamentos e tubulações, com as seguintes 
exceções: 
 

a) pernas de esferas; 
b) saias de chaminés; 
c) saias de torres, vasos e reatores definidos como categoria I da NR-13. 

 
 
6.1.2  Devem ser mantidas as seguintes relações no preparo da argamassa: 
 

a) areia x cimento - 3:1 (em volume); 
b) cimento x água - 10:7,35 (em peso). 

 
 
6.1.3  A areia deve ser classificada como Agregado Miúdo de acordo com a ABNT NBR 7211, com 
granulometria máxima de 4,8 mm, não podendo apresentar impurezas, tais como: argila, matérias 
orgânicas, materiais pulverulentos e outros. Deve ser utilizada areia quartzosa. 
 
 
6.1.4  O cimento deve ser do tipo “portland” comum, classe 250 ou 320, de acordo com a 
ABNT NBR 5732, não podendo ser utilizado cimento com início de hidratação ou empedramento. 
 
 
6.1.5  A argamassa deve ter uma resistência mínima à compressão de 5,0 MPa (51 kgf/cm2), logo 
após 7 dias. 
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6.2  Concreto Refratário 
 
 
6.2.1  Aplicável em elementos estruturais metálicos de equipamentos e tubulação. 
 
 
6.2.2  Devem ser utilizados os concretos refratários constantes na PETROBRAS N-1728, exceto os 
isolantes. 
 
 
6.2.3  O concreto refratário deve ter uma resistência mínima à compressão de 5,0 MPa (51 kgf/cm2), 
logo após cura e 24 horas de secagem ao ar. 
 
 
6.3  Outros Materiais 
 
 
6.3.1  Admite-se a utilização de outros materiais para a proteção contra fogo, tais como tintas 
intumescentes e argamassas especiais citadas no 7.3 do API PUBL 2218:2010, desde que atendam 
ao estabelecido em 6.3.2 desta Norma. 
 
 
6.3.2  São requeridos, no mínimo, os seguintes documentos para uso de outros materiais: 
 

a) certificado do ensaio de proteção contra fogo ANSI/UL 1709, considerando tempo de 
proteção mínimo de 1,5 h, testado em perfil de seção “I” W10x49; 

b) memória de cálculo da espessura do revestimento, baseada no ensaio ANSI/UL 1709 ou 
em certificado de credibilidade reconhecida, para cada perfil metálico e equipamento a 
ser protegido; 

c) procedimento de aplicação contendo desenho esquemático do revestimento para cada 
tipo de estrutura, definindo: 
— espessura do revestimento;  
— sistema de ancoragem (ou reforço); 
— proteções contra a penetração de água da chuva (se aplicável); 
— acabamento superficial (do revestimento de proteção contra fogo); 
— condições de preparação da superfície metálica; 
— especificação da pintura externa ao revestimento (se aplicável). 

d) atestado de capacidade técnica da equipe de instalação (em nome da empresa 
aplicadora), emitido pelo fabricante do material, ou supervisão técnica do fabricante 
durante a instalação; 

 
NOTA O atestado de capacidade técnica deve ter validade máxima de 5 anos e a última 

instalação deve ter sido executada há no máximo 2 anos. 
 
e) certificado de resistência ao jato d’água, conforme NFPA 290, emitido por laboratório 

reconhecido internacionalmente ou de acreditação reconhecida pelo INMETRO, se 
aplicável para a área sujeita a incêndio; 

f) certificado de resistência ao jato de fogo, conforme ISO 22899-1, emitido por laboratório 
reconhecido internacionalmente ou de acreditação reconhecida pelo INMETRO, se 
aplicável para a área sujeita a incêndio. 

 
 
6.4  Dispositivos de Ancoragem (Argamassa e Concreto Refratário) 
 
 
6.4.1  Deve ser utilizada tela em aço-carbono (teor de carbono igual ou inferior a 0,3%), diâmetro BWG  
14 (2,1 mm), malha quadrada de 50 mm x 50 mm, podendo ser tela tipo alambrado ou tela soldada em 
todos os nós. Ambas as alternativas podem ser galvanizadas ou não. 
 
 

../link.asp?cod=N-1728
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6.4.2  A disposição da tela e dos grampos, envolvendo os elementos estruturais a serem protegidos, 
deve ser feita conforme a Figura A.10 do Anexo A. 
 
 
6.4.3  O grampo/gancho de sustentação da tela deve ser fabricado em aço-carbono SAE 1020 
conforme mostrado nas Figuras A.11 e A.12 do Anexo A. 
 
 
6.4.4  A fixação da tela de ancoragem e o espaçamento dos grampos/gancho devem estar de acordo 
com a Figura A.13 do Anexo A. Os grampos/gancho devem ser soldados pelos processos  
“stud welding” ou convencional conforme a PETROBRAS N-133 e código ASME BPVC Section IX. 
 
 
7  Dimensionamento da Proteção Contra Fogo 
 
 
7.1  A espessura do revestimento contra fogo, utilizando-se argamassa (6.1) ou concreto refratário 
(6.2) deve ser de 50 mm. 
 
 
7.2  A espessura do revestimento contra fogo, utilizando-se outros materiais (6.3), deve ser 
dimensionada conforme memória de cálculo (6.3.2 b). 
 
  
8  Aplicação 
 
 
8.1  Argamassa e Concreto Refratário 
 
A aplicação dos revestimentos contra fogo deve estar de acordo com a PETROBRAS N-1617, com as 
ressalvas descritas nos 8.1.1 a 8.1.6. 
 
 
8.1.1  Desconsiderar a secagem com aquecimento indicada na PETROBRAS N-1617. 
 
 
8.1.2  Desconsiderar os dispositivos de ancoragem indicados na PETROBRAS N-1617. 
 
 
8.1.3  Todas as arestas do revestimento contra fogo devem ser chanfradas ou arredondadas, e as 
extremidades superiores devem ser inclinadas para evitar o acúmulo de água, sendo que as junções 
entre a superfície isolada e o revestimento, quando sujeitas a penetração de água, devem ser 
impermeabilizadas com selante não secativo de acordo com a PETROBRAS N-1618 ou seladas com 
chapa de proteção metálica (conforme exemplos das Figuras A.8 e A.9). 
 
 
8.1.4  O preparo da argamassa deve ser com betoneiras. Para o concreto refratário deve ser utilizado 
misturador de pás.  
 
 
8.1.5 Recomenda-se que a desmoldagem seja realizada somente após o período de cura hidráulica 
(24 horas para concreto refratário ou 72 horas para argamassa). Remover inicialmente apenas uma 
forma e examinar o revestimento quanto ao endurecimento e somente se o revestimento estiver 
suficientemente endurecido, as demais formas podem ser removidas. [Prática Recomendada] 
 
 
8.1.6  Na aplicação, devem ser realizados ensaios em 3 Corpos-de-Prova com dimensões de  
50 mm x 50 mm x 50 mm, por frente de aplicação 
 
NOTA Na aplicação por projeção pneumática encher um painel de 300 mm x 300 mm, colocado 

junto do local de aplicação. As amostras devem ser retiradas deste painel. 
 

../link.asp?cod=N-1617
../link.asp?cod=N-1617
../link.asp?cod=N-1617
../link.asp?cod=N-1618
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8.1.6.1  Recomenda-se retirada adicional por jornada e por fonte de alimentação de material. [Prática 
Recomendada] 
 
 
8.1.6.2  Completada a aplicação nos painéis de teste ou nas formas, deve ser realizada a cura 
hidráulica durante 24 horas para concretos refratários e 72 horas para argamassa. 
 
 
8.1.6.3  Devem ser realizados os testes de resistência à compressão e os resultados devem atender 
aos 6.1.5 e 6.2.3. 
 
 
8.1.7  Após a conclusão da aplicação, o revestimento deve atender aos seguintes critérios: 
 

a) não deve apresentar vazios e falta de material; 
b) não deve apresentar trincas com largura superior a 1 mm; 
c) o acabamento deve apresentar-se uniforme; 
d) admite-se um desnivelamento entre as superfícies contíguas de até 3 mm. 

 
 
8.2  Outros Materiais 
 
A aplicação de outros revestimentos contra fogo deve estar de acordo com a API PUBL 2218:2010 e 
instruções de aplicação específicas do fabricante. 
 
 
9  Inspeção de Revestimentos de Proteção Contra Fogo de Equipamentos Submetidos 

à Operação 
 
 
9.1  Efetuar anualmente a inspeção visual externa do revestimento, verificando a presença de trincas, 
vazios, queda de material ou indícios de infiltração de água. 
 
 
9.2  Em caso de necessidade da verificação do aspecto corrosivo dos componentes metálicos 
protegidos, recomenda-se abertura de janelas (300 mm x 300 mm) no revestimento para inspeção. 
[Prática Recomendada] 
 
 
9.3  Não são aceitos revestimentos que apresentem áreas de infiltração ou regiões com 
descolamento do revestimento com a superfície protegida, que comprometam a integridade do 
componente metálico protegido. 
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