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1. Introdução
As conexões roscadas devem ser banidas de tubulações e equipamentos em serviço com
hidrocarbonetos, fluidos tóxicos e sistemas com pressão elevada.
O uso de conexões e válvulas de terminações roscadas é, terminantemente, proibido para os
serviços ditos críticos ou perigosos.
Entende-se por Serviços Críticos ou Perigosos, aqueles em que há risco potencial pronunciado
de explosão, autoignição seguido de fogo, toxidade ambiental, jato de alta pressão (pressão ≥
classe 600), em casos de vazamentos, nas seguintes situações:
• Linhas de processo e de utilidades;
• Tomadas de interligação de instrumentos;
• Sistemas de coletas de amostras;
• Linhas auxiliares de máquinas;
• Linhas auxiliares de “flushing” ou purga de válvulas;
• Drenos e respiros ou vents de equipamentos e tubulações.
Nos serviços críticos e perigosos que estão relacionados no Anexo 1, o uso de conexões com
roscas está proibido.
Portanto, nestes serviços, as especificações atuais prescrevem as ligações com solda de
encaixe, para diâmetro nominal NPS≤ 1½ ( ASME B16.11), e para diâmetro nominal NPS 2 e
acima solda de topo (ASME B16.25) ou flangeada (ASME B16.5 ou ASME B16.47).
Nas instalações existentes em que há, indevidamente, acessórios e válvulas de terminações
com roscas, se deve selar com solda as extremidades, cobrindo todo o trecho de fios de rosca
aparentes.
As principais razões para o impedimento de ligações com roscas são as seguintes:
• Susceptibilidade das roscas à corrosão (corrosão por frestas ou “crevice corrosion”)
pelo meio ambiente;
• Fragilidade das roscas nas condições de vibração ou choque térmico;
• Existência de altas tensões nos fios de rosca, que levam à falha por fadiga, em serviços
cíclicos ou variáveis, de pressão e/ou temperatura.
Portanto, sistemas roscados são permitidos apenas para serviços não perigosos ou não críticos
e sem hidrocarbonetos.
No entanto, há exceções em que o uso de conexões ou acessórios com rosca é necessário.
Por exemplo: na instalação de manômetro ou indicador de pressão de campo, que é removido
para instalar outro à época da calibração; ou em conexões de sobrepostas de selos mecânicos
e de purga de caixas de gaxetas; ou ainda em tomadas em flanges ou placas de orifício e
transmissores.
2. Referências
• Petrobras Norma N-76 Materiais de Tubulação para Instalações de Refino e Transporte
É recomendável utilizar as normas Petrobras
As Normas Petrobras estão disponíveis para consultas no site de domínio público:
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/requisitocontratacao/requisito_
normastecnicas.asp
3. Roscas em acessórios de tubulações
Em acessórios de tubulação de extremidades roscadas, a especificação utilizada é a rosca
NPT - National Pipe Taper Threads - ASME B1.20.1.
Nota:
NPT - National Pipe Thread Tapered - é um padrão norte americanodos para roscas
cônicas usadas para unir tubos e conexões e é definido pela Norma ASME B1.20.1 Pipe
Threads, General Purpose, Inch
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Esta norma prevê que para as ligações roscadas, com necessidade de estanqueidade, deve
ser usado selante ou vedante, contendo lubrificante “anti galling”, para evitar o grimpamento,
por exemplo, em ligações com roscas de aços inoxidáveis.
O selante ou vedante é requerido para impedir a circulação do fluido em espiral, por entre as
roscas, pois é comum haver o desgaste do perfil de rosca, que leva à folga entre os dentes.
São, pois, uniões estanques à pressão, desde que se utilize selante (ou vedante) com
lubrificante (para evitar o “galling”), que devem ser compatíveis com o fluido.
4. Vedação de conexões roscadas: fita veda-rosca
Nas terminações de roscas NPT é obrigatório o uso de vedante, que seja também lubrificante,
para se conseguir a estanqueidade.
Os vedantes ou veda-roscas mais utilizados são as fitas de:
a- Teflon® PTFE que resiste até a temperatura de 180°C;
b- Teflon® PTFE com Grafite incorporado que resiste até 280ºC; e
c- Grafite Flexível que resiste até 450ºC, também comercializado em forma de pasta. .
É vedado o uso de vedante à base de Cobre.
5. Fita veda-rosca de Teflon
O Teflon é um material para vedação de tubulações de líquidos ou gases, em juntas de
ligações flangeadas, gaxetas de hastes de válvulas e fitas veda-roscas de ligações roscadas.
Essa fita veda-rosca é uma fita vedante não sinterizada, 100% à base de resina de PTFE Politetrafluoretileno, própria para o mercado industrial e atende à Norma ABNT NBR 16 368 Fitas de vedação PTFE não sinterizado - Dimensões, características físicas e químicas Requisitos e métodos de ensaio.
Por ser composta de um material bastante estável, pode ser usada para isolar uma variedade
grande de materiais.
Nota:
O politetrafluoretileno (com abreviação: PTFE) é um polímero conhecido mundialmente
pelo nome comercial Teflon, marca registrada propriedade da empresa DuPont.
A principal virtude deste material é ser uma substância praticamente inerte, não reage com
outras substâncias químicas, exceto em situações muito especiais. Esta reduzida
reatividade permite que a sua toxicidade seja praticamente nula, sendo também, o material
com o terceiro menor coeficiente de atrito. Outra característica é
sua impermeabilidade mantendo, portanto, suas propriedades em ambientes úmidos.
Fonte: Wikipédia
O material para fita veda-rosca mais utilizado é o Teflon, pelo seu bom desempenho, como
elemento de vedação e lubrificação, porém ele tem sérias restrições, em serviços com
hidrocarbonetos e outros produtos inflamáveis ou tóxicos, devido não ser resistente ao fogo fire
safe e ao seu limite de temperatura para uso, máximo de 180ºC.
Por isso, as fitas veda-roscas de Teflon ou PTFE são utilizadas em sistemas não críticos, onde
as conexões rosqueadas ainda são muito usadas, e mesmo em alguns casos específicos, de
instalação de instrumentos, em que a ligação com roscas é requerida.
O material Teflon ou PTFE é, normalmente, utilizado até a temperatura de 180°C, para a
vedação de conexões roscadas que operam com ar, água, produtos químicos e solventes.
Portanto, as terminações roscadas são usadas em serviços sem hidrocarbonetos, praticamente
os serviços das especificações "spec A" da norma Petrobras N-76, e os serviços categoria “D”
da norma ASME B31.3, em temperaturas ≤ 180°C, que são compatíveis com as fitas de Teflon
utilizadas como selantes/lubrificantes.
O serviço geral ou Categoria D conforme norma ASME B31.3 é caracterizado pela seguintes
condições do operação:
• Fluido não inflamável;
• Fluido não tóxico nem letal;
• Pressão ≤ 150 psi;
• Temperatura de -29ºC a +186ºC.
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Ex.de produtos em que a Norma Petrobras N-76 especifica acessórios de extremidades
roscadas: água potável, água clarificada, água de máquinas, água industrial, água de incêndio,
água de refrigeração, água bruta, água decationizada, água salgada, água deanionizada e
água desmineralizada; ar de serviço; solução de espuma para combate a incêndio em água;
Nitrogênio e gases inertes.
6. Fita veda-rosca para uso em temperaturas mais elevadas
O Teflon-PTFE é limitado a serviços até a temperatura de 180ºC e não é material resistente a
fogo fire safed.
Portanto, é necessário especificar, para os serviços com risco de fogo e/ou temperatura
elevada, um material próprio para as vedações dos equipamentos e tubulações que operem
nessas condições.
Um material que atende bem é o Grafite flexível, comercialmente também conhecido como
Grafoil ou Graflex.
Nota:
O grafite corresponde a uma das quatro formas alotrópicas do Carbono, as outras são o
diamante, o fulereno e o grafeno.
O grafite flexível é um material produzido a partir da expansão e calandragem do grafite
natural, possui entre 95% e 99% de pureza, sem resinas, adere a qualquer estrutura e
apresenta alta condutibilidade térmica e elétrica, propriedade “fire-safe” (teste conforme
API Std 607-Fire Test for Quarter-turn Valves and Valves Equipped with Nonmetallic
Seats), propriedades que lhe garantem um longo tempo de serviço.
As juntas, gaxetas e fitas fabricadas a partir de puro Grafite flexível são conformáveis e
resilientes, apresentam baixíssimo coeficiente de atrito, garantem a auto lubrificação e
resistência (pH de 0-14) a várias substâncias químicas (ácidos, soluções alcalinas e compostos
orgânicos), suportam alta temperatura e apresentam excelente selabilidade.
Entretanto, em atmosferas oxidantes e temperaturas acima de 450ºC, o seu uso deve ser
cuidadosamente analisado, pois quando é aquecido em presença do Oxigênio (por ex.do ar
atmosférico), há formação de dióxido de carbono (CO2) e o resultado desta reação é a redução
da massa de material, isto é, o consumo do grafite, logo vazamento provável.
Para temperaturas superiores a 180°C há alguns produtos à base de Grafite, com experiências
de aplicação e uso. É o caso dos vedantes/lubrificantes:
• Teflon® PTFE com Grafite incorporado, que resiste até 280ºC; e
• Grafite Flexível que resiste até 450ºC, também comercializado em forma de pasta. .
Nota:
Os fabricantes afirmam que, em atmosfera não oxidante (sem a presença de Oxigênio) o
limite do Grafite é 650ºC, porém em vedações em contato com o ar, há perda de massa com
possibilidade de vazamento, devido ao ataque do Oxigênio.
Assim, o mais prudente é limitar a temperatura de trabalho da fita veda-rosca de Grafite
flexível a 450ºC no máximo, limite que já atende à ampla a gama de aplicações.
Porém ainda não são soluções unanimemente aceitas, havendo restrições.
Produto veda-rosca
Fita de Teflon® PTFE com
Grafite incorporado
Fita ou pasta de Grafite flexível

Comentários
Temperatura limite 280ºC ainda é, relativamente, baixa e não é à
prova de fogo fire safed, mas tem bom desempenho na faixa de
temperatura e é de fácil aplicação.
Temperatura limite 450ºC e é produto à prova de fogo fire safed;
Porém é muito sensível ao procedimento de instalação, pela própria
característica do Grafite que é um material naturalmente frágil. É
produto de difícil manuseio, pois parte com facilidade e não preenche
as roscas como a fita de Teflon.

Há os seguintes produtos fita-roscas autoadesivas comerciais.
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Fabricante

TEADIT

LGT ServFlex
GLASS PACK
BRASIL
GRAPHTech
GRAFOIL

Descrição

Fita de Grafite Flexível
Fita de PTFE expandido
combinado com Grafite
Fita de PTFE expandido
com Grafite incorporado
Fita autoadesiva de
GRAFOIL
Thread sealant tape
Thread sealant paste

Nome comercial

Graflex TJI fita lisa de
grafite puro
Quimflex ECOTape

450ºC

Resistente a
fogo “fire
proofing”
Sim

280ºC

Não

LGT-FLEX

280ºC

Não

Fita autoadesiva de
GRAFOIL para roscas
GRAFOIL Grade GTH

450ºC

Sim

450ºC

Sim

450ºC

Sim

GRAFOIL Grade GTS
Thread sealant paste

Temperatura
limite

Anexos
Anexo 1
Serviços críticos ou perigosos
Entende-se por Serviços Críticos ou Perigosos, aqueles em que há risco potencial
pronunciado de explosão ou autoignição seguido de fogo e/ou toxidade ambiental ou jato de
alta pressão, em casos de vazamentos.
Os principais sistemas de tubulação nestas condições são:
a. Linhas conduzindo fluidos com concentração de H2S superior a 3% em peso para
líquidos e 500 ppmv para gases;
b. Linhas com fluidos em pressão parcial de H2 superior a 7 bar;
c. Linhas de DEA, MEA e Soda Cáustica, puras ou contaminadas com hidrocarbonetos;
d. Linhas com fluidos líquidos inflamáveis em temperatura de operação igual ou superior a
temperatura de "flash" ou ponto de fulgor, ou de autoignição;
e. Linhas de gases inflamáveis: gás residual de processo, GLP tratado ou não tratado, gás
combustível tratado ou não tratado, gás natural e gás para tocha;
f. Linhas de óleo combustível para queimadores de fornos e caldeiras;
• Resíduo de vácuo (RV) acima de 200 ºC;
• Resíduo atmosférico (RAT) acima de 200 ºC.
• Gasóleo de circulação (GOC) acima de 200 ºC;
• Óleo clarificado (OCLA) acima de 200 ºC;
g. Linhas com produto tóxico “categoria M” conforme a Norma ASME B31.3;
h. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos conectadas às máquinas alternativas;
i. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos com elevado nível de vibração, por ex.,
conduzindo fluxos de fluidos bifásicos;
j. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos, em temperatura de trabalho superior a
200ºC ou pressão de trabalho superior a 20 bar;
k. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos com taxa de corrosão e/ou erosão
acima de 0,25 mm/ano;
l. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos sujeitas ao ataque do tipo
eletroquímico, com corrosão sob tensão (H2S, Amônia, Soda cáustica, Cloretos, etc.);
m. Linhas de hidrocarbonetos e produtos químicos autorefrigerantes, isto é, que atingem
temperaturas abaixo de 0ºC, em caso de vazamento, devido à despressurização súbita
à pressão atmosférica (GLP, GNL, etc.);
n. Linhas de óleo hidráulico em alta pressão (pressão ≥ classe de pressão 600);
o. Linhas de ácidos fortes em geral (H2SO4, HCl, etc.);
p. Linhas de Água de caldeira, Vapor e Condensado de alta pressão (≥ classe de pressão
600).
q. Linhas de Gases Asfixiantes Químicos
São substâncias que impedem a utilização bioquímica do Oxigênio (O2). Atuam no
transporte de Oxigênio pela hemoglobina e impedem o uso tecidual do Oxigênio.
Ex.: monóxido de carbono, cianeto e gás sulfídrico (H2S).
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Anexo 2
Produtos veda-rosca à base de Teflon com Grafite incorporado
1. Fabricante TEADIT
http://www.teadit.com/br/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Ite
mid=206

Quimflex® EcoTape®
Fita de Vedação com PTFE Expandido combinado com Grafite
Quimflex® EcoTape ® é uma fita fabricada através do uso de avançada tecnologia, onde o
grafite é incorporado ao PTFE Expandido. Esta combinação garante ao Quimflex® EcoTape ®
ampla resistência química e baixo coeficiente de atrito, características do PTFE, uma excelente
dissipação de calor devido à elevada condutibilidade térmica do grafite, além de grande
flexibilidade e resistência mecânica, resultantes do processo fabril, proporcionando ao produto
final uma alta selabilidade.
Foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em uniões roscadas existentes em linhas
com temperatura e/ou hidrocarbonetos, contribuindo para reduzir emissões fugitivas, o que não
ocorre com outras fitas disponíveis no mercado, razão pela qual a fita Quimflex® EcoTape ® é
amplamente utilizada em refinarias e indústrias petroquímicas.

2. Fabricante LGT ServFlex
http://www.juntaslgt.com.br/fita-de-ptfe-grafite

petroblog-Santini

Página 5 de 9

Anexo 3
Produtos veda-rosca à base de Grafite flexível
1. Fabricante TEADIT
http://www.teadit.com/br/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Ite
mid=206
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2. Fabricante GlassPack Brasil
https://glasspack.com.ar/pt/vedacao-do-fluido/
•
•

Fitas de grafite GRAFOIL – fita autoadesiva lisa, para vedação de roscas e juntas
roscadas.
Pasta de grafite GRAFOIL- para vedação e lubrificar de roscas expostas a altas
temperaturas (até 650°C em vapor).
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3. Fabricante GRAFTech Brasil
Fita tape: http://www.graftech.com/wp-content/uploads/2014/12/TDS116-GTSPaste-1.pdf
Pasta paste: http://www.graftech.com/wp-content/uploads/2014/12/TDS439-GTH1.pdf
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