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Tubulação de Pequeno Diâmetro-TPD  
Linhas Auxiliares de Bombas de Produtos 

 
1. Objetivo 
Obedecer aos requisitos do API STD 610, para o projeto, fabricação e montagem de linhas 
auxiliares de bombas industriais, complementando com os requisitos técnicos a seguir. 
 
2. Normas de referência 

• API STD 610 Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas 
Industries,  

• É recomendável utilizar as normas Petrobras 
As Normas Petrobras estão disponíveis para consultas no site de domínio público: 
http://sites.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portu gues/requisitocontratacao/requisito_
normastecnicas.asp  
 
3. Requisitos técnicos  
a. Instalar uma válvula de bloqueio em cada instrumento e linha auxiliar, junto à interligação 

com a bomba. 
b. Prover fácil operação e manutenção, arranjando devidamente as linhas no contorno da 

base da bomba, sem obstruir o acesso. 
c. As linhas operando acima de 150ºC e aquelas adjacentes a torres, reatores, vasos, fornos e 

caldeiras devem ter projeto próprio de detalhamento, com desenho “as built” de montagem 
no campo. 

d. Prever a drenagem completa da bomba, sem necessidade da desmontagem das linhas, 
através de dreno específico. 

e. Prevenir a formação de bolsão de ar na bomba. 
f. Materiais: 

• Usar material de qualidade equivalente ao corpo da bomba. 
Como referências para a especificação dos materiais de tubos, conexões e acessórios, 
devem ser utilizados os materiais conforme tabela do item 4. deste procedimento. 

• A sobre espessura para corrosão adotada deve ser compatível com a taxa de corrosão 
devido ao fluido bombeado. 

• Prever “niple” com 150 mm de comprimento com par de flanges, nas extremidades, em 
todas as linhas auxiliares, o mais próximo possível da bomba, para facilitar a 
desmontagem e remoção. 

g. Os instrumentos devem ter bloqueio e serem instalados nas linhas adjacentes interligadas à 
bomba, nunca diretamente no corpo. 

h. Sempre que possível usar linhas de “tube” ou tubo OD, conectores de compressão com 
dupla anilha e curva de tubo dobrado. 

i. Para desmontagem das linhas usar par de flanges, não usar acessório tipo união. 
j. Não se admitem flanges dos tipos sobrepostos ("slip on"), de virola ("lap joint") ou com 

rosca (RO); usar flanges para solda de encaixe ou de pescoço. 
k. Utilizar válvulas e acessórios do tipo com extremidades para solda de encaixe (ES) ou 

flangeadas; 
l. Conexões roscadas só devem ser utilizadas quando absolutamente necessário, como em 

conexões de sobreposta de selos mecânicos e de purga de caixas de gaxetas, ou com 
autorização do Proprietário. 

m. Os instrumentos PI-Indicador de Pressão e TI-Indicador de Temperatura devem ter 
bloqueio e dreno e serem instalados nas linhas adjacentes interligadas à bomba, nunca no 
corpo da bomba. 

n. Procedimento de soldagem das soldas de encaixe deve ser com o processo TIG, com o 
mínimo de 2 passes e perfil côncavo suave no passe de acabamento. 

o. As soldas dissimilares, entre os materiais aço Carbono ou aço baixa Liga versus o aço 
inoxidável austenítico, devem ser efetuadas com eletrodos AWS ENiCrFe-3 (“Inconel 182”) 
ou ENiFe-2 (“Incoweld A”), e no caso de utilização de vareta para o processo de soldagem 
TIG, deve ser utilizado o consumível AWS ER NiCrFe-3 (“Inconel 182”). 

p. Não é permitido soldar suportes das tubulações sobre equipamentos dinâmicos. 
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q. No caso do isolamento térmico das linhas de aço inoxidável, deve ser instalada uma folha 
de Alumínio entre a linha e o isolante, para impedir a condensação da umidade presente no 
isolante térmico sobre o tubo. 

r. Os arranjos devem respeitar os esquemas que requerem solda de encaixe da Norma API 
STD 682 Pumps-Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps. 

s. Linhas de óleo de lubrificação 
• Adotar os arranjos da Norma API STD 614 Lubrication, Shaft-sealing and Oil-control  

            Systems and Auxiliaries. 
• Nas linhas após o reservatório de óleo até a caixa de mancais, os acessórios, válvulas e 

flanges devem ser com extremidade para solda de topo, sem o uso de mata-juntas. 
Apenas para o caso das linhas de retorno ao reservatório de óleo, admitem-se solda de 
encaixe. 

• Ligações roscadas são usadas em conexões de instrumentos e onde linhas de “tubing” 
são usadas. 

• Trechos horizontais devem ter caimento (maior que 1:50),  no  sentido  do reservatório 
de óleo. 

• Ramais devem ser minimizados e entrar a 45º, no sentido do fluxo da linha principal. 
• Realizar limpeza com solvente antes da operação. 

t. Requisitos de fabricação, inspeção e montagem: 
Adotar os procedimentos semelhantes aos indicados pela Norma Petrobras N-115 para as 
tubulações de produto e utilidades. 
Complementar a inspeção de fabricação e montagem com Líquido Penetrante em todas as 
soldas e teste de pressão hidrostática ou pneumática em todas as linhas. 

u. A inspeção de fabricação e montagem deve ser complementada com: 
a. Verificação com medição das espessuras das linhas; 
b. Teste por pontos ou PMI-Positive Material Identification dos materiais;  
c. Consumíveis de soldagem testados e aprovados conforme FBTS-Fundação Brasileira 

de Tecnologia de Soldagem; 
d. Radiografia em pelo menos 50% das juntas soldadas de topo e Líquido Penetrante em 

todas as demais soldas; 
e. Todas as soldas com tratamento térmico de alívio de tensões devem ter Líquido 

Penetrante e medição/controle de dureza, após o tratamento térmico. 
 
4. Materiais recomendados para as linhas auxiliares  de bomba de produto 
Os materiais de construção das linhas auxiliares de bombas são tubos rígidos tipo pipe e tubos 
tipo tube ou tubing ou tubos OD, mais viáveis e de fácil instalação. 
 
Devido aos vários riscos de deterioração de ligações de tubos rígidos com roscas, é importante 
não utilizá-los, em seu lugar usar os tubos OD ou “tubing” e os conectores de compressão, de 
aço inoxidável, em lugar dos tubos rígidos de aço Carbono ou aço Liga. 
 
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. 
 
No caso de ser necessária a montagem com tubos rígidos de aço Carbono ou aço Liga, utilizar 
ligações com solda de encaixe, para diâmetro nominal ≤ NPS 1½; ou solda de topo ou ligação 
flangeada, para diâmetro nominal NPS 2 e acima. 
 
O uso do “tubo OD”, ao invés de tubos de pequeno diâmetro rígidos de aço nas linhas 
auxiliares de bombas é previsto na Norma API STD 610 e apresenta diversas vantagens, 
dentre as quais:  

a- A montagem pode ser executada apenas pelos técnicos da área de máquinas, não 
havendo necessidade de soldadores, que são profissionais das áreas de caldeiraria e 
tubulações; 
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b- Permite o uso dos dispositivos CCT - Conectores de Compressão com anilha dupla 
para “tubing”, o que traz muitas vantagens como a estanqueidade e as facilidades de 
uso;  

c- Permite padronizar os detalhes de instalação das linhas.  
 

Linhas auxiliares de bombas  Material e dimensões mínimas  
 

Tubos de condução (“pipe”) 
sem costura 

Tubos de troca térmica 
(“tubing”)  

Concentração de cloretos ≤ 
10ppm 

1- Linhas de equalização 
("balance lines"),  
2- Linhas de “quench”,  
3- Linhas de escorva,  
4- Linhas de recirculação,  
5- Linhas de "flushing" ou purga, 
6- Linhas de selagem,  
7- Linhas para injeção de fluidos 
externos,  
8- Linhas entre o selo mecânico 
e a bomba, 
9- Linhas de "vents" e drenos, 
10-Linhas de injeção de vapor, 
11- Linhas de água de 
resfriamento, 
12- Linhas de óleo de 
lubrificação. 
13- Linhas de instrumentação 

• Aços Carbono e de baixa liga         
NPS ½ - ¾ sch 80 PL                                    
NPS 1 - 1 ½  sch 160 PL;           
• Aços inoxidáveis austeníticos:  
NPS ½ - 1 ½ sch 80S PL 
 
Obs.:  
PL=Extremidades com ponta lisa 
 
Nota:  
a. Não usar o material aço 

Carbono em temperaturas 
acima de 260ºC.  

b. Nestes casos usar o aço 
inoxidável austenítico, ASTM 
A312 Gr316, quando o teor 
de cloretos for ≤ 10ppm, e 
aço de baixa liga 5%Cr-
½%Mo para teor de cloretos > 
10ppm.  

c. Não usar linhas de cobre. 
d. Usar aço Carbono 

galvanizado em linhas de 
água de resfriamento 

e. Não usar tubo de aço 
Carbono em linhas de óleo de 
lubrificação, com ou sem 
requisito de limpeza. 
 

Tubo OD ou “tubing” de aço 
inoxidável austenítico ASTM A 269 
TP316 ou 316L, sem costura, 
recozido, dureza superficial 
máxima de 90 HRB ou 200 HV, 
com de diâmetro externo de ½”OD 
e espessura 2,108 mm (0,083 pol).  
 
Conectores CCT ou conexões de 
compressão de dupla anilha em 
aço inoxidável ASTM A182 Gr. 
F316 ou F316L ou ASTM A479 Gr. 
316 ou 316L, de diâmetro externo 
de ½”OD tipo CCT x ES ou CCT x 
RO (em casos especiais), pressão 
máxima de trabalho conforme 
classe de pressão 3 000.  
Anilhas duplas em aço inoxidável 
ASTM A276 Gr.316 ou ASTM A564 
Type UNS S46910. 
 
Os conectores CCT ou conexões 
de compressão devem ter vedação 
com dupla anilha, porca de rosca 
paralela, revestimento em Prata  
anti-grimpamento (anti galling), que 
possibilitem dez reconexões, no 
mínimo. A dureza das anilhas deve 
ser superior a do “tubo”, em pelo 
menos 10 pontos. 
 
Nota: 
Para interligação com tubos de aço 
Carbono e se evitar solda 
dissimilar usar conectores ¼” – ¾” 
3000#  tipo CCT x ES  ASTM 
A105. 

 
5. Requisito adicional de duplo bloqueio 
O duplo bloqueio dever consistir de uma válvula gaveta seguida de uma válvula esfera “fire 
tested” e é requerido para as seguintes situações: 
a- Sistemas em Serviço com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP, Propano, Butano e Propeno) e 
Gás Natural; 
b- Sistemas em Serviço com H2 e H2 + H2S, nas condições simultâneas de alta pressão 
(considerar acima de 30 kgf/cm² m) e de alta concentração de Hidrogênio (considerar acima de 
50% H2). 
 
Esquemas de duplo bloqueio 
O arranjo tradicional de duplo bloqueio, utilizando duas válvulas de bloqueio distintas, 
compreende:  

a. uma válvula gaveta, junto à bomba; 
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b. seguida de válvula esfera “fire tested”; 
c. com dreno ou purga intermediária. 

Este arranjo cria as condições propícias para ocorrência de falhas do tipo trinca de fadiga por 
vibração, pelo peso excessivo do conjunto e dificuldade de suportação, e portanto deve ser 
convenientemente suportado. 
 

 

 

 
Para estes serviços as válvulas devem ser de extremidades para solda de encaixe (NPS ≤ 1½) 
ou extremidades flangeadas (NPS ≥ 2). 
 

ANEXOS 
Anexo 1 
Informações sobre CCT - Conexão ou Conector de Comp ressão com Dupla Anilha 
 

1. Características 
a- A vedação se dá através da compressão de anilhas contra a parede do “tube”; 
b- A anilha fixa-se ao “tube” por deformação deste, promovendo a estanqueidade da 

ligação, com a compressão exercida através do aperto de porca:  
c- Há conexões de anilha simples e dupla, sendo a anilha dupla superior em termos de 

vedação; 
d- Há inúmeros acessórios para montagem utilizando conectores CCT. 
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2. Dimensões 

 

 
 

3.  Materiais construtivos 
3.1. Conectores CCT – Conector ou conexão de Compre ssão  
Conectores ou conexões de compressão de dupla anilha em aço inoxidável ASTM A182 Gr. 
F316 ou F316L ou ASTM A479 Gr. 316 ou 316L, de diâmetro externo de ½”OD tipo CCT x ES 
ou CCT x RO (em casos especiais), pressão máxima de trabalho conforme classe de pressão 
3000 da Norma ASME B16.11 Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded. 
.  
Anilhas duplas em aço inoxidável ASTM A276 Gr. 316 ou ASTM A564 Type UNS S46910. 
 
Os conectores ou conexões de compressão devem ter vedação com dupla anilha, porca de 
rosca paralela, revestimento em Prata anti-grimpamento (anti galling), que possibilitem dez 
reconexões, no mínimo. A dureza das anilhas deve ser superior a do “tubo”, em pelo menos 10 
pontos. 
 

• Extremidades:  
a- ES x OD – solda de encaixe x conector de compressão OD; 

 
b- RO x OD – rosca x conector de compressão OD; 
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c- OD x OD – conector de compressão OD ambas extremidades. 

 
 
3.2. “Tubing” 
Tubo OD ou “tubing” de aço inoxidável austenítico ASTM A269 TP 316 ou 316L, sem costura, 
recozido, dureza superficial máxima de 90 HRB ou 200 HV, com de diâmetro externo de ½”OD 
e espessura 2,108 mm (0,083 pol).  
Nota. :  

Um tubo de parede mais espessa resiste melhor à ação da anilha do que um tubo de 
parede fina, daí a escolha da espessura 2,108 mm, permitindo que as anilhas se moldem e 
se sobreponham às pequenas imperfeições ou defeitos superficiais, como por exemplo, 
arranhões da superfície, logo promovendo melhor vedação.  

 
4. Normas de referência 

ASTM F1387 - Standard Specification for Performance  of Piping and Tubing Mechanically 
Attached Fittings 
1. Scope 
1.1. This specification establishes the performance characteristics required for mechanically 
attached fittings (MAFs) for use in piping and tubing systems. These fittings directly attach to 
pipe or tube by mechanical deformation of the pipe or tube or fitting, or a combination thereof, 
creating a seal and a restrained joint. The seal may be created via the mechanical deformation 
or created independently. Successful completion of the tests described constitutes completion 
of the technical portion of the qualification process. 
 
2. Materials 
A269 Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General 
Service 
ASTM A 182 Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and 
Valves and Parts for High-Temperature Service 
 
Anexo 2 
Identificação e Lacre de Conexões Tipo Compressão c om Anilha para “Tubing” 
Colaboração de Osmar Miguel Olivatti e Miguel Nogueira dos Santos da Petrobras. 
 

1. Introdução 
As conexões tipo compressão com anilha para “tubing” devem ter lacre e identificação, para 
prevenir vazamento de produto.  
A causa básica é o risco de montagem inadequada dos conectores das linhas tipo “tubing”, que 
devem ser inspecionados e identificados, para corrigir:  

• Falha de montagem,  



petroblog-Santini                                                                                                           Página 7 de 7 
 

• Falta de mão de obra treinada para trabalhar com conectores e tubing; 
• Aperto inadequado em conector de um tubing; 
• Rosca espanada; 
• Falta de anilha. 

 
2. Objetivo 

Para corrigir esse risco, providenciar a instalação de dispositivo de identificação da ligação, que 
ateste a verificação da qualidade da montagem, aprovada por técnico profissional da área de 
interesse, dispositivo esse que funcione também como lacre que identifique quando uma 
ligação é desmontada incorretamente. 
 
Essa situação é muito comum, quando caldeireiros desconectam linhas de impulso de 
instrumentação para execução de teste hidrostático, sem o acompanhamento de pessoal 
técnico de instrumentação. 
O dispositivo foi desenvolvido em fibra de vidro para lacrar tomadas de impulso e conexões tipo 
“tubing”, após inspeção da montagem por profissional de instrumentação, certificando-se que o 
conector está montado de forma correta e com aperto adequado. 
 

3. Especificação do dispositivo-lacre 
O dispositivo-lacre é composto de dois elementos: 
a- lacre plástico que fica abraçando o conector de OD; 
b- lacre metálico que serve para fazer a trava entre o lacre plástico e o conector. 
 

 
 

• Lacre plástico, em resina isofitálica, para tomada de impulso, diâmetro 30 mm x 
comprimento 40 mm, em cor amarelo. 

• Lacre metálico, em poliestireno com aço, para tomada de impulso, diâmetro 1,5 mm x 
comprimento 200 mm, em cor amarelo. 

 
4. Exemplos de lacre instalado 

 

 
 


