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Forças atuando em Ligação Flangeada  
1. Introdução 

As ligações ou uniões flangeadas, constituídas de par de flanges, junta de vedação e conjunto de 
parafusos ou estojos e porcas, são muito utilizadas em equipamentos e tubulações, pois permitem 
montagem e desmontagem com relativa facilidade. 
A vedação dessas ligações é conseguida através de aperto inicial ou de montagem dos parafusos 
ou estojos sobre a junta de vedação, de forma que durante a operação não ocorra qualquer 
vazamento. 
A força de aperto dos estojos, aplicada pelos flanges sobre a junta, além de comprimi-la até a 
selagem, deve: 

• Compensar a força de separação causada pela pressão interna e esforços externos; e 
• Ser suficiente para manter, constantemente, uma compressão residual sobre a junta, 

evitando o vazamento do fluido. 
O aperto inicial dos estojos é obtido através do torque de montagem, com ferramenta chamada de 
torquímetro, que pode ser manual ou de atuação pneumática ou hidráulica. 
O aperto também pode ser conseguido através de ferramentas hidráulicas chamadas de 
tensionadores. 
O método mais utilizado é o torqueamento, reservando-se o tensionador para as ligações 
flangeadas mais críticas (altas pressões e temperaturas) e de maior responsabilidade (flanges de 
grandes dimensões, fluidos tóxicos, água, condensado e vapor d’água de altíssima pressão, etc.). 
Este aperto deve prover a força de tração no estojo e a consequente compressão sobre a junta, 
para impedir a abertura dos flanges e o vazamento, compensando a perda por atrito entre as 
roscas (do estojo e da porca), a perda por atrito entre a face da porca e do flange e a atuação da 
força de pressão e dos esforços externos. 
 

2. Esquema das forças atuando em uma ligação flange ada 
As ilustrações a seguir, retiradas de literatura técnica, nomeiam as forças que atuam em uma 
ligação flangeada com estojos. 
 

 
 

 
Força radial:  é originada pela pressão interna e tende a expulsar a junta. 
Força de separação:  é também originada pela pressão interna e tende a separar os flanges. 
Força de aperto dos parafusos:  é a carga total exercida pelo aperto dos estojos. 
Força de selagem da junta de vedação:  é a força que comprime os flanges contra a junta. 
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3. Conceitos 
3.1. Aperto inicial ou de montagem de uma ligação f langeada 
O aperto de montagem de uma união flangeada pode ser realizado por vários métodos:  
� torque com chave manual; 
� torque com chave de impacto;  
� torque com dispositivo pneumático ou hidráulico; 
� tensionador hidráulico.  
 
Cada método tem sua precisão, entretanto mesmo utilizando o método mais preciso não se 
consegue transformar todo o aperto em tensão nos parafusos ou estojos. 
O propósito do uso dos tensionadores e os torquímetros hidráulicos (hydraulic bolting machines), 
não é substituir inteiramente as chaves de impacto (impact wrenches), que devem ser usadas até 
a acomodação das porcas, completando-se com tensionadores ou torquímetros até o valor final 
do aperto controlado. 
 
O aperto deve ser suficiente para prover a estanqueidade da ligação flangeada, durante a 
operação e no teste de pressão hidrostático, levando em conta: 
� relaxação da junta e dos parafusos ou estojos; 
� esforços externos; 
� vibrações;  
� golpe de aríete; 
� choque térmico; 
� imprecisões da montagem; 
� limitações do método de aperto; 
� alterações da carga de aperto em função das mudanças das condições de operação 

(temperatura e pressão); 
� emergências operacionais.  
 
3.2. Aperto por torquímetro 
O torquímetro através da rotação da porca gera uma força de tração no estojo. 
No caso do torqueamento grande parte do torque é usada para superar as forças de atrito entre 
as faces dos flanges e das porcas e entre as roscas dos estojos e porcas.  
Portanto, somente uma porcentagem do torque aplicado produz a tração nos parafusos, que gera 
a carga de compressão necessária sobre a junta da união flangeada. 
Na prática, a tração aplicada no estojo é apenas estimada, não se tendo o valor real introduzido 
no torqueamento. 
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3.3. Aperto por elongação com tensionador ou Máquin a Hidráulica Tensionadora 
O aperto com tensionador provoca a elongação dos estojos, em um comprimento calculado para 
gerar a força de tração necessária, não havendo praticamente perdas, a não ser aquelas 
intrínsecas à máquina tensionadora hidráulica.  
A máquina hidráulica cria a força de tração para o tensionador alongar o estojo, para isso o estojo 
deve ser mais comprido que o normal. 
Com isso a porca fica livre e é posicionada, manualmente, sobre o flange com a barra chamada 
“tommy bar”, liberando-se em seguida a célula de carga.  
Na prática, através da medição precisa do comprimento do estojo, antes e após o alongamento, 
se determina a força e a tensão realmente aplicadas no estojo. 
 
3.4. Comprimento efetivo de parafuso e estojo 
Para o cálculo da elongação do parafuso e do estojo, o comprimento efetivo que é realmente 
tracionado corresponde à figura a seguir. 

  
 
3.5. Eficiência do aperto aplicado conforme o métod o empregado 

Método de aperto  Imprecisão da força de 
tração resultante 

Torque com chave manual e com chave de 
impacto 

± 50% 

Torque controlado ± 30 a 50% 

Tensionador  ± 10 a 15% 

Com medição direta do alongamento ± 10% ou menor 

 
3.6. Incertezas do torqueamento 
Desconhecimento do coeficiente de atrito real entre as faces do flange e da porca e entre as 
roscas da porca e do parafusou estojo, devido à: 
� Variabilidade das propriedades do lubrificante;                                      ·.   
� Roscas oxidadas;                                                                                         
� Faces do flange e da porca oxidadas;                                                  
� Parafusos, estojos e porcas reutilizados; 
o que causa baixa eficiência da conversão do torque em força de tração e o espalhamento dos 
valores de aperto nos parafusos ou estojos. 
 
3.7. Relaxamento espontâneo 
Segundo a experiência, toda ligação flangeada perde a tensão de aperto em função do 
relaxamento da junta e dos parafusos, durante o aquecimento na partida e continua ao longo dos 
15 a 20 meses após o reaperto a quente. 
 
 



       petroblog-Santini                                                                                                    Página 4 de 22 
/ 

3.8. Recomendações para a aplicação do aperto de mo ntagem 
� Uso de torquímetro pneumático ou hidráulico; 
� Lubrificação dos parafusos e porcas que levem a um fator de atrito conhecido; 
� Uso de arruelas temperadas de atrito reduzido e conhecido, entre as porcas e a superfície 
      da face do flange; 
� Uso de parafusos, porcas e juntas novos, pois defeitos mesmo que mínimos, podem 

comprometer a vedação;  
� O torque deve ser repassado de forma a obter valores uniformes em todos os estojos; 
� Empregar o aperto cruzado nos estojos diametralmente opostos, nas etapas 30%, 60% e 90% 

do valor de torque calculado e 100% do torque circunferencialmente. 
 
3.9. Pressão equivalente incluindo os esforços exte rnos 
A ação de esforços externos sobre a ligação flangeada pode ser considerada com a noção de 
pressão equivalente. 
 

  [Unidades coerentes] 
 
M = momento de flexão externo resultante 
G = diâmetro efetivo da junta de vedação ou local da força de reação da junta, conforme a figura a 
seguir. 
F = força externa resultante 
P = pressão interna  
Peq = pressão equivalente incluindo os esforços externos: 
N = largura da junta 
b = largura efetiva de assentamento da junta 
 

G = diâmetro efetivo da junta de vedação  

 
 
3.10. Reaperto no início da operação 
Na prática, o aperto inicial é reduzido ao longo da operação, em função do relaxamento da junta e 
dos parafusos, daí, para manter a tensão atuante na junta durante a operação é obrigatório o 
reaperto à quente na partida da planta, quando a temperatura do fluido alcançar cerca de  150ºC a 
200 °C. 
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3.11. Valor prático da tensão de aperto na montagem  e início de operação 
Fonte: ASME PPC-1 – 2000 “Guidelines for pressure boundary bolted flange joint assembly”. 
Aperto inicial 
(50% a 70% da Tensão de Escoamento do material do estojo a frio) 
Reaperto no início da operação 
(50% a 70% da Tensão de Escoamento do material do estojo a frio) 
 
3.12. Fator de assentamento da junta de vedação 
Corresponde ao Fator Y  definido no código ASME Sec VIII Div 1 Apêndice 2, que responde pela 
selabilidade com o preenchimento dos defeitos da face dos flanges. 
 

 
Cortesia do fabricante italiano de válvula REMOSA 



       petroblog-Santini                                                                                                    Página 6 de 22 
/ 

3.13. Fator de compressão residual  da junta 
Corresponde ao Fator m definido no código ASME Sec VIII Div 1 Apêndice 2, que responde pela 
vedação em operação. 
 

 
Cortesia do fabricante italiano de válvula REMOSA 
 
3.14. Deformação ou distorção dos flanges 
É a flexão da aba do flange causada pelo aperto excessivo na montagem ou por causa 
operacional. 
 

 
Cortesia do fabricante italiano de válvula REMOSA 
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3.15. Esmagamento da junta de vedação 
À medida que ocorre o aumento do aperto dos estojos há um amassamento da junta, até o limite 
do esmagamento, o que compromete a vedação. 
 

 
Cortesia do fabricante italiano de válvula REMOSA 
 
3.16. Relaxamento do estojo com a temperatura  
A norma British Standard BS-D-4882 estabelece as seguintes curvas de relaxação da tensão 
residual no estojo X temperatura do estojo, conforme o material do estojo. 
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3.17. Causas da perda do aperto durante a operação 
 

   

                     
 
3.18. Vazamentos ocorrem pela perda da força de com pressão sobre a junta, seguindo-se a 
abertura da união flangeada, pelos seguintes motivo s, individuais ou em conjunto 

• Erros de montagem, tais como, alinhamento deficiente dos flanges, instalação 
descentralizada da junta; 

• Aperto não uniforme ao longo da junta, criando regiões de superaperto e outras de falta de 
aperto;  

• Condições operacionais variáveis de aquecimento e resfriamento, choque térmico, 
pressurização e despressurização; 

• Dilatação térmica diferencial entre estojos e flanges, aumentando ou aliviando o aperto;  
• Aperto excessivo levando à rotação dos flanges;  
• Compressão excessiva da junta, chegando ao esmagamento; 
• Relaxação do aperto por escoamento dos parafusos ou fluência, 
• As juntas não apresentam “memória”, não recuperando a espessura inicial, após os ciclos 

de aquecimento e resfriamento operacionais, logo leva à perda de aperto da união 
flangeada; 

• Defeitos tipo riscos, porosidades, mossas e protuberâncias na face dos flanges e na junta; 
• Outros fatores como fadiga, corrosão, fragilização por H2 dos parafusos, vibração; 
• Efeito das oscilações meteorológicas como vento, temperatura e chuva.   
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3.19. Limitações a serem verificadas para tensão de  aperto 
A tensão de aperto do estojo deve ser inferior à: 
• Tensão de escoamento do material do estojo na temperatura de trabalho; 
• Tensão que leva ao esmagamento da junta de vedação; 
• Tensão que acarreta a deformação / rotação dos flanges nas temperaturas ambiente e de 

trabalho; 
• Tensão de tração correspondente à taxa de fluência do material do estojo e do flange, na 

temperatura de trabalho. 
• O segredo do aperto confiável é considerar que as juntas de vedação não têm memória no 

desaperto, ou seja, não recuperam a espessura inicial após sucessivos aquecimentos e 
resfriamentos operacionais.  

• Necessitam, pois, serem comprimidas durante a montagem, ao limite máximo possível dado 
pelo escoamento do parafuso, esmagamento da junta e deformação por rotação dos flanges, 
de forma que quando relaxarem em operação, ainda haja aperto suficiente sobre a junta, não 
ocorrendo o vazamento. 

 
4. Referências 
� ASME Boiler & Pressure Vessel Code  

           Section VIII Division 1 - RULES FOR CONSTRUCTION OF PRESSURE VESSELS 
� ASME PCC 1 - Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint Assembly 
 
5. Cálculo dos estojos para as condições de projeto  da ligação flangeada 

Conforme procedimento do código de Vasos de Pressão ASME Sec VIII Div 1 Apêndice 2 - Rules 
for Bolted Flange Connections with Ring Type Gaskets. 
As notações das variáveis foram mantidas iguais às do ASME, para facilitar a utilização das 
equações. 
5.1- Força para as condições de operação: (Wm1) 

Wm1 = P (0,785 G2) + m (P) (2b) (3,14) G  
P - pressão interna de projeto; 
G - diâmetro efetivo da junta; 
b - largura efetiva da junta de vedação; 
m - fator de selagem da junta de vedação. 
 
A expressão P.(0,785 G2) é a força de abertura dos flanges devido à pressão interna e a 
expressão m (P) (2b) (3,14) G  é a força sobre a junta de vedação suficiente para manter a 
selagem da junta. 
 
Nota: Conceito de pressão equivalente 
Em ligações flangeadas sujeitas a esforços externos, normalmente transmitidos pelas tubulações 
interligadas, se deve calcular a pressão equivalente a ser considerada em lugar da pressão 
interna: 

 
Peq – pressão equivalente 
P – pressão interna 
G – diâmetro efetivo da junta 
F – força resultante externa 
M – momento resultante externo 
 
5.2- Força para necessária ao assentamento da junta (Wm2) 
                                         W m2 = b (3,14) G y 
y - compressão necessária ao assentamento da junta, para eliminar os poros e preencher 
irregularidades das superfícies a selar.  
Conforme  ASME Sec VIII Div 1 Appendix 2  
TABLE 2-5.1 GASKET MATERIALS AND CONTACT FACINGS 
Gasket Factors m for Operating Conditions and Minimum Design Seating Stress y 
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6. Cálculo da área de estojos (Ab) 
Am 1 = Wm1            Sb tensão de tração admissível do material do estojo na condição quente 
             Sb                   (temperatura de projeto) 
              
 
Am 2 = Wm2            Sa tensão de tração admissível do material do estojo na condição frio 
             Sa                   (temperatura ambiente) 
              
Am  área  requerida de estojos é o maior valor entre Am1 e Am2. 
 
Ab área real de estojos  deve ser maior ou igual a Am. 
 
Definir o n = nº de estojos , que deve ser um múltiplo de 4 e suficiente para que o espaçamento 
máximo entre estojos seja: 

 
Bsmax = máximo espaçamento entre estojos 
a = diâmetro nominal do estojo 
t = espessura do flange  
m = fator de selagem da junta de vedação conforme ASME Sec VIII Div 1 Appendix 2  
TABLE 2-5.1 GASKET MATERIALS AND CONTACT FACINGS 
Gasket Factors m for Operating Conditions and Minimum Design Seating Stress y 
 
Ar (root area) área da raiz do estojo  = Ab / nº de estojos  
 
Entrar na tabela abaixo com o valor de Ar para determinar a = diâmetro nominal  do estojo. 
ASME PCC 1 - Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint Assembly 
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7. Força de tração a ser aplicada nos parafusos 
7.1. Força para prover o assentamento da junta 
                                  W1 = 0,5 (Am  +  Ab) Sa  
 
7.2. Força para resistir às condições de operação 
                                  W2 = Wm1 

 
7.3. Adotar 
W = força nos estojos , o maior valor entre W1 e W2; 
Fap = Força de tração mínima a ser aplicada em cada  estojo : Fap = W. 
                    

8. Condições do aperto dos estojos  
A força mínima de aperto deve atender ao projeto da ligação flangeada e não haver vazamento. 
Este aperto dos estojos é, normalmente, dado através do torque de montagem, aplicado com 
ferramentas chamadas de torquímetros. 
Nesta operação de aperto há várias causas de perdas, por ex.: 

� Atrito entre os filetes de rosca do estojo e as porcas; 
� Atrito entre a face da porca e a superfície do flange; 
� Atrito entre os componentes do torquímetro; 
� Esforços externos devido à tubulação; 
� Relaxamento espontâneo do estojo, pelo acomodamento, por efeito do aumento de 

temperatura, entre os filetes de roscas do conjunto estojo e porca; 
� Relaxamento da junta de vedação; 
� Emergências operacionais; 

ou seja, para se garantir a tração mínima no estojo se deve aplicar um valor de torque do aperto 
maior do que o valor correspondente, se calculado com a força de tração mínima Fap. 
 
Além disso, há situações em que a pressão interna é superior a do projeto, como por ex. a pressão 
de teste de pressão hidrostático. 
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Assim, na prática se calcula a força de tração a ser aplicada no estojo, durante o aperto de 
montagem, a partir do limite de escoamento do material do estojo, na temperatura ambiente. 
O ASME Sec VIII Div 1, no Appendix S - Design Considerations for Bolted Flange Connections 
reconhece que o aperto inicial dos estojos é um pré-tensionamento e que uma tensão maior que a 
de projeto deve ser usada. 
Um valor máximo recomendado pelo próprio ASME PCC 1 para o pré-tensionamento do estojo 
corresponde a 40% a 70% do limite de escoamento a frio (temperatura ambiente) do material do 
estojo. 
Também há a recomendação do valor mínimo dessa tensão ser 20% a 40% do limite de 
escoamento a frio (temperatura ambiente) do material do estojo, para prevenir problemas devido 
às imprecisões inerentes ao aparafusamento. 
Este pré-tensionamento do estojo induz um comportamento ou efeito de mola, que absorve as 
flutuações das condições de operação, assim é útil que a força de tração aplicada seja a maior 
possível, porém se deve garantir que não ocorra escoamento do estojo, distorção dos flanges e 
esmagamento da junta de vedação, quando em operação. 

 
9. Fórmulas diversas de verificação de estojo  

Fórmula aproximada para torque de aperto 
Fap = 40% a 70% Sy 
T = Fap. 0,2. d 

Fap: Força de aperto do estojo (kgf) 
Sy: tensão escoamento a frio (temperatura 
ambiente) do material do estojo (kgf/cm²) 
T: Torque ( kgf.cm ) 
d: diâmetro nominal do estojo (cm) 

Tensão tração resultante no núcleo do estojo 
Sres = Fap / Ar 

Sres: tensão de tração resultante no estojo 
(kgf/cm²) 
Ar: área raiz do estojo (cm2) 

Alongamento do estojo (cm): ∆ ℓ  
Ԑb = ∆ℓ  = Sres / E 
         ℓo  
∆ ℓ = (4. Fap / π. dr²). ℓo   
                    E 
 

ℓo: comprimento inicial, antes do aperto, do estojo, 
que corresponde à distância entre os centros das 
porcas dos flanges (cm)  
dr: diâmetro raiz do estojo (cm)] 
E: módulo de elasticidade do material do estojo na 
temperatura ambiente (kgf/cm2 ) 

Força de tração sobre cada estojo  
Fpr = Peq. π. (G)² / 4  
                  nb 

Fpr: força devida á pressão interna equivalente 
(kgf) 

Peq: pressão interna equivalente de projeto 
(kgf/cm²)    

G: diâmetro efetivo da junta (cm) 
nb: nº estojos          

Força aperto efetiva sobre o estojo 
-para Fpr ≤ Fap a força efetiva é Fef=Fap; 
-para Fpr > Fap a força efetiva é Fef= Fap + Fpr  

Fef: força de aperto efetiva (kgf) 

 

 
10. Verificação da tensão combinada atuante no para fuso após aperto  

                                                               p 

   

Diâmetro nominal do estojo ou parafusos: dn= ----- 
Rosca tipo: -------- 
Material do estojo: --------- 
 @ frio ou ambiente @ quente 
Tensão de escoamento do estojo 
Sy 

  

Tensão de ruptura do estojo 
Srupt 

  

dr
 dm

 dn
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Passo: p =            mm 
dn =          mm 
H = 0,65 x p =                        mm 
dr = dn – 2H  =                         mm 
dm =  dn  +  dr  =                    mm 
               2 
 
Chamando: 
Fef = força de aperto efetiva (kgf) 
Mt   = momento de torção ou torque (kgf.mm) 
Ar = área da raiz do estojo 
  
Mt = Fef.    dm. tg (∝ + β) + 0,7.f.dn       (kgf.mm) 
                    2 
                                        desprezado 
 
tgβ  =   p                    
          π.dm 
 
∝ = 9,6 º (considerando atrito oleado) 
 
Mt = Fef    dm. tg (∝ + β)     (kgf.mm) 
                   2 
 
St =   Fef   = Fef             (kgf/mm2) 
          Ar        πdr2 
                       4 
 
Sc  =    Mt     =    Mt         (kgf/mm2) 
            Wt        0,2 dr3 

 
 
Tensão combinada atuante: 
 
S=        (St² + 3.Sc2)    ≤  (Sy)quente 
                                         
(Sy)quente: tensão de escoamento a quente (na temperature de operação) do material do estojo 
 

11. Cálculo do alongamento do parafuso em operação 
11.1. Conforme a literatura 
∆ L=  4.Fef.Lef       Fef = força de aperto efetiva do estojo; 
          Π. d²r. E        Lef = comprimento tracionado efetivo do estojo; 
                                       Nota: Comprimento medido entre os centros das porcas do estojo; 
                               dr =  diâmetro do núcleo (raiz) do estojo; 
                               E = módulo de elasticidade do material do estojo na temperatura de operação. 
 
11.2. Conforme ASME PCC 1: 

 
Ar = área de raiz do estojo, mm² (in.²). 
Ats = área “tensile stress” do estojo, mm² (in.²). 
E = módulo de elasticidade do material do estojo, MPa (ksi). 
Leff = comprimento efetivo de estojo, mm (in.).  
Sb = Tensão de tração assumida para o aperto do estojo, com base no limite de escoamento do 
material do estojo, na temperatura ambiente, MPa (ksi).  
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12. Efeito da temperatura do fluido sobre a ligação  flangeada 
Em flanges não isolados, a temperatura do estojo é inferior a dos flanges, o que leva ao aumento 
da tração no estojo e da compressão sobre a junta, em função da menor dilatação dos estojos. 
Em flanges isolados, as temperaturas dos flanges e dos estojos são iguais. 
Em ambas as situações, em temperaturas elevadas, pode ocorrer o vazamento por: 

� escoamento dos parafusos (a resistência ao escoamento reduz com a temperatura); 
� afrouxamento por fluência ou “creep” dos estojos; 
� esmagamento da junta de vedação.  

 

 

σT = E (α. ∆T ) = (Eest).[αflg ( Tflg – Tamb) - αest (Test – Tamb)] 
σT = tensão de tração no estojo; 
Eest = módulo de elasticidade do material do estojo; 
α = coeficiente de dilatação térmica do material do estojo e do flange, na temperatura 
correspondente. 
 
Para ligação flangeada não isolada, conforme recomendação da norma ASME B31.3 Process 
piping parágrafo 301.3.2 (b) “Uninsulated components for fluid temperature 65ºC (150ºF) and 
above”, a temperatura esperada é: 

a- Para o flange: 90% Temperatura do fluido interno de operação; 
b- Para os estojos: 80% Temperatura do fluido interno de operação. 

Na prática constata-se que se pode usar de 60% a 70% para a temperatura do estojo. 
Para ligação flangeada isolada, conforme recomendação da norma AME B31.3 Process piping 
parágrafo 301.3.3 “Externally Insulated Piping”, a temperatura de ambos, flange e estojo, de 100% 
temperatura do fluido interno de operação. 

 
ANEXOS 

Anexo 1: Fórmulas diversas para cálculo do torque a  ser aplicado em estojo 
Nota:  São fórmulas apresentadas apenas para referência, pois, a regra geral é utilizar as 
expressões descritas no ASME PCC 1. 
 
1.1. REMOSA  
Fabricante italiano de válvulas especiais  

 

T = dr.F.kp 
       1000 
F = Ap.(Sya.0,70) 

T  : kgf.m 
dr : mm 
F  : kgf 
Sy: kgf/mm2 
Ap = mm2 
Kp = 0,17 a 0,21 (parafuso seco) 
Kp = 0,14 (parafuso lubrificado com Molykote MoS) 

1.2. AD MERKBLATTER   
Código alemão de Vasos de pressão  

 

(DIN-2250 E VDI-2230) 
 
T =     F           p  +  f (0,58.dr + 0,5.Dp) 
       1000        2π 
 

       T : kgf.m 
       P : mm 
       dr: m.m 
       Dp: m.m 
       dn: mm 
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          F   = π.G.(0,8.b).y 
          Dp = 0,5 (1,5.dn + dn + 3mm) 
 
Obs.:  A força F de tração no parafuso foi 
calculada apenas para o assentamento da 
junta. 

       f = 0,12 (parafuso lubrificado) 
       F : kgf 
       G: mm 
       b : mm 
       y: kgf/mm2 

 
1.3. Literatura “1” 
Fórmula encontrada na literatura técnica  

 

T = F     p   +  kp.rm  +  ka.Rp 
            2π 
               
              rm = ½ (dn + dr) 
              Rp = ½ (1,5.dn + dn + 3) 
 

Unidades coerentes. 

1.4. J&H 
Fabricante americano de válvulas especiais  

 

T =      1      .dn.     W     .kp 
        1000              np 
         
W = 0,5.Sa (Am + Ab) 
Am = maior valor entre Am1 = Wm1  
                                                  Sb 
                                  e  Am2 = Wm2 
                                                  Sa 
Ab = np x Ap 
Obs.:  A força W corresponde apenas ao 
assentamento da junta. 

T: kgf.m 
W: kgf 
dn: mm 
Am: mm2 
Ab: mm2 
Sa: kgf/mm2 
kp: 0,15(parafusos lubrificados com Molykote 

MoS) 
 

 
1.5. TEADIT 
Fabricante de juntas e gaxetas de vedação  
T = dn.F.kp 
F = Fmín ou Fmáx 
Fmín = o maior valor entre Wm1 ou Wm2 
                                              np         np 
Fmáx = Ap.Sya 

 
 
Kp = 0,12 (graxa de grafite contendo sulfeto de 

Molibdênio – MS2 nos parafusos e porcas 
Kp = 0,2 (parafuso lubrificado) 
Kp = 0,3 (parafuso a seco: aço x aço) 
Unidades coerentes 
 

 
1.5. J&H 
Fabricante americano de válvulas especiais  

 

T =      1      .dn.     W     .kp 
        1000              np 
         
W = 0,5.Sa (Am + Ab) 
Am = maior valor entre Am1 = Wm1  
                                                  Sb 
                                 e  Am2 = Wm2 
                                                  Sa 
Ab = np x Ap 
 
Obs.:  A força W corresponde apenas ao 
assentamento da junta. 

T: kgf.m 
W: kgf 
dn: mm 
Am: mm2 
Ab: mm2 
Sa: kgf/mm2 
kp: 0,15(parafusos lubrificados com Molykote 

MoS) 
 

 
1.6. FLUID SEALING ASSOCIATION  
Entidade internacional de associação de fabricantes  e usuários de juntas de vedação 
(Guia  para utilizatión de elementos de sellado- juntas y bridas – Mayo 2000). 
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T = F     p   +  Kp.rm + Ka.Rp 
             2π      cos ∝ 
 
De forma simplificada: 
T = F.f.dn 

Unidades coerentes. 
 
 
f = 0,2 (parafuso com lubrificação normal) 
f = 0,3 (parafuso seco) 
f = 0,15 (parafuso lubrificado com baixo 
             coeficiente de atrito) 
 

1.7. Código ASME PCC-1 (2000 Edition)       
Guidelines for Pressure Boundary Flange Joint Assembly  
  
 
 

       
  
 

 
 

 
1.8. Literatura  “2”  
Fórmula encontrada na literatura técnica  

 

T = P   rm.tg (∝ + β) + 0,7.f.dn 
tgβ =    p 
        π.dm 
Obs.:  A parcela (0,7.f.dn) pode ser desprezado  

Unidades coerentes. 
 
 

 
1.9. Nomenclatura das variáveis  
T: torque 
dr: diâmetro da raiz do parafuso 
F: força de aperto do parafuso 
Sy a ou p: tensão de escoamento do material 
do parafuso na temperatura 
                 (a) ambiente 
                 (p) projeto 
Ap: área da raiz do parafuso 
kp: coeficiente de atrito porca x parafuso ou 
estojo 
dn: diâmetro nominal do parafuso ou estojo 
rn: raio nominal do parafuso ou estojo 
ka: coeficiente de atrito arruela/porca x flange 
∝ : ½ (ângulo do perfil da rosca) 
p: passo da rosca 
Ra: raio externo da arruela/porca 
F: força de aperto sobre a junta na condição de 
montagem 

G: diâmetro efetivo da junta 
b: largura efetiva da junta 
y: pressão necessária para assentamento da 
junta 
Dp: diâmetro médio da porca 
f: coeficiente de atrito 
dm: diâmetro médio do parafuso ou estojo 
rm: raio médio do parafuso ou estojo 
Rp: raio médio da porca 
np: nº de parafusos ou estojos 
Sa: tensão admissível do parafuso ou estojo na 
temperatura ambiente 
Sb: tensão admissível do parafuso ou estojo na 
temperatura de projeto 
Am: área requerida de parafusos ou estojos 
Ab: área real de parafusos ou estojos 
β = ângulo da rosca 
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Anexo 2 – Torque e alongamento conforme ASME PCC 1 
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Anexo 3 - Tensões de tração admissíveis em estojos    
                                                                      Maximum allowable stresses - ksi                            ASME Sec II Part D 

 
Bolting  
Material 

Min 
Tensile 

Strength 

Min 
Yield 

Strength 

100ºF 600ºF 650ºF 700ºF 750ºF 800ºF 850ºF 

SA 193 GrB7  
φ < 2 1/2” 

125 105 25.0 25.0 25.0 25.0 23.6 21.0 17.0 

SA 193 GrB8 CL1  75 30 18.8 12.1 12.0 11.8 11.5 11.2 11.0 
SA 193 GrB8 CL2  
1” < φ ≤ 1 1/4” 

105 65 18.8 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 

SA 193 GrB8 CL2  
1 1/4” < φ ≤ 1 1/2” 

100 50 18.8 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

 
 
 
Anexo 4 - Tensão de escoamento em estojos  

                                                         Yield stresses  -  ksi                                   ASME Sec II Part D 
 

Bolting Material  Min Tensile 
Strength 

Min Yield 
Strength 

600ºF 650ºF 700ºF 750ºF 800ºF 850ºF 

SA 193 Gr B8 CL1  75 30 18.2 17.9 17.7 17.3 16.9 - 
 

SA 193 Gr B7 
φ < 1 ½” 

100 75 60.9 59.2 57.5 55.4 52.7 - 

115 95 77.1 75.1 73.0 70.1 66.9 - 
125 105 85.3 83.0 80.6 77.5 74.0  

SA 193 Gr B8 CL2  100 50 NOT AVAILABLE 
125 65 
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Anexo 5 - Premissas do torque a ser aplicado para a perto dos parafusos 
Os valores de tensão de tração admissível para parafusos e estojos são especificados no 
“Maximum allowable stress values for bolting – Table 3 ASME Section II Part D” e usados no 
projeto para determinar a quantidade e o diâmetro de parafusos ou estojos. 
Porém, há uma distinção entre os valores das tensões de projeto e as tensões realmente a serem 
consideradas na montagem dos parafusos. 
O aperto inicial de montagem dos parafusos e estojos deve gerar forças e tensões adequadas 
para impedir o vazamento na junta flangeada, em todas as condições de serviço e de teste, e por 
outro lado, não serem tão excessivas a ponto de produzir uma relaxação na ligação, que resultará 
em vazamento. 
A 1ª condição importante a ser atendida é a necessidade de a junta ser estanque no teste 
hidrostático. Para isso, uma tensão inicial acima do valor de projeto deve ser aplicada, pois a 
pressão do teste hidrostático é maior que a de projeto. 
A pressão do teste hidrostático é usualmente 1,3 (casos de vasos de pressão) a 1,5 (casos de 
tubulações) vezes a pressão do projeto, assim à primeira vista numa tensão 50% acima do 
admissível deveria ser suficiente. 
Na realidade, considerando-se a elongação dos parafusos, a deflexão dos flanges e a carga de 
reação da junta de vedação, um valor ainda superior pode ser necessário. 
Portanto, é evidente que uma tensão inicial no parafuso, maior que o valor admissível usado no 
projeto, deve ser aplicado no aperto. O ASME reconhece esta situação e permite, desde que se 
garanta contra o escoamento dos estojos, a deformação dos flanges e o esmagamento da junta 
de vedação, que levaria ao vazamento. 
Para as ligações flangeadas em serviços de alta temperatura há também de se verificar se esta 
tensão atuante (nos parafusos ou estojos e no flange) não está na faixa de fluência (“creep”), o 
que também resultará em relaxação e vazamento. 
O cálculo da força de aperto do parafuso deve, pois, levar em consideração as seguintes 
limitações: 
a- A tensão de escoamento do material do parafuso na temperatura de trabalho; 
b- A tensão que leva ao esmagamento da junta de vedação; 
c- A tensão que acarreta a deformação dos flanges na temperatura de trabalho; 
d- A tensão de tração correspondente à taxa de fluência do material do parafuso, na temperatura 

de trabalho. 
 
Por razões práticas, limita-se tensão máxima aplicada no aperto da montagem a 2/3 da tensão do 
escoamento do material do parafuso ou estojo, na temperatura ambiente. 
A aplicação do valor do torque nas ligações flangeadas deverá ser feita em 4 (quatro) etapas: 
1º Com 30% do valor final do torque, cruzando-se diagonalmente os parafusos ou estojos; 
2º Com 60% do valor final do torque, cruzando-se diagonalmente os parafusos ou estojos; 
3º Com 90% do valor final do torque, cruzando-se diagonalmente os parafusos ou estojos; 
e uma 4ª etapa em que 100% do valor final do torque é aplicado nos parafusos ou estojos 
adjacentes, sucessivamente. 
 

Anexo 6- Aperto manual  
Conforme ASME VIII 1 NONMANDATORY Appendix S “Design Consideration for Bolted Flange 
Connections”, a tensão desenvolvida no estojo ou parafuso, quando apertado manualmente, com 
chave de boca, pode ser calculada por: 
 
S (psi) =    45000  
                         
                      d 
 
d: diâmetro nominal do parafuso ou estojo em pol. 
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Tensão de tração no estojo resultante do aperto manual  

Diâmetro nominal do estojo  
(pol) 

S (psi)  Tensão resultante no 
estojo 

Relação S/Sy para estojo B7  
φ < 2 ½” 

 (Tensão de escoamento do estojo 
a frio Sy = 105.000 psi) 

1/2 63650 0,600 
5/8 56960 0,542 
3/4 51960 0,495 
7/8 48125 0,458 
1 45000 0,428 

1 1/8 42415 0,404 
1 1/4 40250 0,383 
1 1/2 36735 0,350 
1 5/8 35295 0,336 
1 3/4 34015 0,324 
1 7/8 32870 0,313 

2 31820 0,303 
 
Nota : Conforme a razão S/Sy demonstra, o aperto manual é pouco efetivo, logo não garante 
estanqueidade, em diâmetros de estojos acima de 5/8”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


