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Instruções para remoção ou selagem de Conexões Rosc adas existentes de 
Equipamentos e Tubulações que operam em  

Serviços Críticos e Perigosos 
 

1. Objetivo 
Este procedimento define a sistemática e os critérios para a eliminação de conexões roscadas 
existentes em equipamentos e tubulações, operando em serviços críticos ou perigosos , que 
contemplam hidrocarbonetos e outros produtos inflamáveis, fluidos tóxicos ou poluentes, nos 
estados, líquido, vapor ou gás, em qualquer pressão; e demais produtos em alta pressão (≥ classe 
600). 
 
O uso de componentes e acessórios com rosca está proibido em equipamentos e tubulações que 
trabalham em serviços críticos ou perigosos, ou seja, aqueles em que, no caso de vazamento, 
acarreta risco de explosão, autoignição, fogo, toxidade ambiental, jato de alta pressão (pressão ≥ 
classe 600). 
 
As principais razões são as seguintes: 

a- Susceptibilidade das roscas à corrosão (corrosão por frestas ou “crevice corrosion”) pelo 
meio ambiente; 

b- Fragilidade das roscas nas condições de vibração ou choque térmico; 
c- Existência de altas tensões nos fios de rosca, que levam à falha por fadiga, em serviços 

cíclicos ou variáveis, de pressão e/ou temperatura. 
 
Nestes serviços críticos ou perigosos, as especificações atuais não admitem ligações com rosca e 
prescrevem as ligações com solda de encaixe (para diâmetro nominal NPS≤1 ½) ou solda de topo 
ou flangeada (para diâmetro nominal NPS2 e acima). 
 
Para as instalações existentes, em serviços críticos ou perigosos, listados no Anexo 1 deste 
documento, a Manutenção, em conjunto com a Inspeção e a Engenharia, deve elaborar um plano 
de eliminação de roscas existentes. 
 
As alternativas propostas são: 

a. Remoção da conexão roscada e substituição por conexão para solda de encaixe; 
b. Fechamento ou “tamponamento” de luvas ou meias-luvas roscadas; 
c. Selar e recobrir com solda os fios ou filetes aparentes de rosca.  

 
Não é recomendável a alternativa de usinagem no campo da luva com rosca, para adaptação a 
uma luva para solda de encaixe, pois a espessura da parede residual não é equivalente a de uma 
luva própria para solda de encaixe.  
 
No Anexo 2 estão listados exemplos de fluidos considerados não perigosos, em que não é 
necessário remover nem selar com solda as conexões roscadas.   
 

2. Referências 
• Petrobras Norma N-76 Materiais de Tubulação para Instalações de Refino e Transporte 
• Petrobras Norma N-133 Soldagem 

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_no
rmastecnicas.asp  
 

3. Definições 
3.1. Solda de encaixe 

È a ligação com a seguinte construção :típica 
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Petrobras  N-133 Soldagem  

 
ASME B31.3 Process Piping  

 

 

 
 

3.2. Equipamentos e tubulações        
Entende-se por equipamentos e tubulações os seguintes equipamentos: vasos de pressão em 
geral, filtros, torres de processo, reatores de processamento, permutadores de calor, resfriadores 
a ar (“air coolers”), esferas de armazenamento, fornos, caldeiras de vapor, tanques de 
armazenamento, bombas, compressores, turbinas a gás, turboexpansores, tubulações industriais 
e dutos de transporte de petróleo, gás natural e outros produtos. 
 

3.3. Solda de selagem 
A solda de selagem especificada neste procedimento visa recobrir completamente os filetes ou 
fios de rosca aparentes de conexões roscadas. 

Conforme a norma ASME B31.3 Process Piping 
328.5.3 Seal Welds. Seal welding shall be done by a qualified welder.  
Seal welds shall cover all exposed threads. 

 
4. Execução dos trabalhos de adequação 

A seguir são descritos os trabalhos para as seguintes opções de adequação: 
a. Remoção da conexão roscada e substituição por conexão para solda de encaixe; 
b. Fechamento ou “tamponamento” de luvas ou meias-luvas roscadas; 
c. Selar e recobrir com solda os fios ou filetes aparentes de rosca.  

A decisão sobre qual método adotar é pela Manutenção com o auxílio da Inspeção e Engenharia, 
da planta. 
 
Nota: 

Conexões da sobreposta do selo mecânico de máquinas, de purga de caixas de gaxetas e de 
indicador de pressão de campo devem permanecer roscadas e sem solda de selagem. 

 
4.1. Instruções para instalação de conexão de solda  de encaixe 

Quando a opção for pela remoção da conexão roscada e substituição por conexão para solda de 
encaixe, as soldas de encaixe devem ser executadas com o seguinte procedimento. 
 

4.1.1. Execução da solda de encaixe 
a- Pernas iguais, dimensões conforme “sketch” abaixo; 
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b- EPS-Especificação de Procedimento de Soldagem qualificado para o processo TIG, com 
vareta de 2,5 mm de diâmetro;  

c- No mínimo três passes de solda para diâmetros NPS1 e NPS1 ½; 
d- No mínimo dois passes de solda para diâmetro de NPS½ e NPS¾. 

 
 

  
 
Conforme a norma API RP582 não devem ser admitidas soldas de um único passe em acessórios 
pressurizados. 

API RP 582 Welding Guidelines for the Chemical, Oil, and Gas Industries 
12.7 Single-pass Welds 
Single-pass welds are not permitted for pressure-containing fitting, or flange connections, including 
socket and slip-on type joints. 

 
O processo TIG possibilita uma junta soldada de alta qualidade, porém, em se tratando de solda 
de ângulo, circular, que requer variação contínua da posição do soldador, e não havendo 
condições de inspeção radiográfica, devem ser tomados cuidados especiais, para assegurar a 
qualidade de trabalho a executar.  
 
Assim, tomar as seguintes precauções adicionais durante a soldagem: 

a. Prever proteção contra o vento, utilizando por ex. cabine para soldagem; 
b. Prever limpeza e preparação efetiva das superfícies das partes a soldar; 
c. Prever exame com PT-Líquido Penetrante na solda acabada, conforme a seguir.   

 
4.1.2. END-Exames Não Destrutivos e Testes  
a. Examinar Visualmente e com PT-Líquido Penetrante as soldas realizadas e executar teste 

hidrostático em todos os equipamentos e tubulações onde forem eliminadas as conexões 
roscadas. 

 
b. Opcionalmente, como alternativa para não se executar o teste hidrostático, poderá ser 

utilizado o seguinte procedimento de inspeção:  
• Extremidades a soldar: 

� 100% Visual; 
� 100% Líquido Penetrante;  

• Solda acabada 
� 100% Visual e 100% Líquido Penetrante na solda de encaixe acabada, após o 

tempo especificado a seguir, a fim de detectar possível trincamento a frio. 
 

c. Devido ao risco da ocorrência de trinca a frio na ZTA-Zona Termicamente Afetada, junto à 
solda, a inspeção com Liquido Penetrante da solda acabada deve ser realizada após um 
determinado período de tempo. 
A trinca a frio é também conhecida como trinca retardada pelo Hidrogênio e significa que 
há o risco de fissuração pelo Hidrogênio em até 48h após a soldagem, dependendo do 
material e da espessura, conforme encontrado na literatura.  

Novo 

Existente 

Cx (mín) = 1,5 t1 ou t2 (o que for 
menor), porém não menos que 
5,0 mm. 
 

Solda conforme 
projeto mecânico 
do equipamento 



  

petroblog-Santini                                                                                                           Página 4 de 7 
 

Para sua ocorrência é necessário a presença simultânea de tensão (tensões residuais de 
soldagem), microestrutura frágil (endurecimento da região soldada e perda de ductilidade) 
e o Hidrogênio. 
Especificamente para as espessuras baixas, até ≤ 16 mm e sendo utilizado um 
procedimento de soldagem, que contemple preaquecimento e principalmente pós-
aquecimento, que elimina o Hidrogênio adsorvido no interior do metal, o risco da fissuração 
é reduzido.  
Nessas condições realizar a inspeção após 8 horas no caso de Aço Liga Cr-Mo (até 5%Cr) 
e após 4 horas no caso de Aço Carbono. 
O aço Inoxidável Austenítico série 300 não é suscetível ao trincamento a frio e sim a 
quente.  

 
4.2. Instruções para fechamento ou “tamponamento” d e luva ou meia-luva roscada 

existente 
A Manutenção deve definir com a Operação quais as conexões roscadas que podem ser 
fechadas, definitivamente, com bujão selado com solda. 

 
         
      Para estas situações o procedimento abaixo deve ser seguido: 

 a- Executar limpeza das roscas da conexão, removendo os resíduos existentes de vedante e 
      lubrificante;. 
 b- Inspecionar a integridade da conexão junto ao equipamento ou tubulação;  
 c- Montar um bujão plug, garantindo a penetração de no mínimo 6 (seis) fios de rosca (não 

utilizar Teflon, ou qualquer outro vedante de roscas,  na montagem); 
 d- Selar com solda, como indicado na figura;  

       e-Toda a extensão externa de rosca deve ser recoberta com solda: 
f-  Inspecionar com 100% Visual e 100% Líquido Penetrante a solda acabada, após 8 horas 
    no caso de Aço Liga Cr-Mo (até 5%Cr) e após 4 horas no caso de Aço Carbono. 

 
4.3. Instruções para roscas seladas e recobertas co m solda  

Para os acessórios roscados instalados, nas roscas a serem seladas com solda, seguir o seguinte 
procedimento: 

• Desmontar a ligação roscada para remover inteiramente os resíduos de materiais vedantes 
e lubrificantes. 

• Promover a limpeza e a preparação efetiva das superfícies com roscas antes de remontar. 
• Reinstalar a conexão roscada, sem qualquer vedante ou lubrificante, e providenciar a 

selagem posterior com solda. 
• Para a soldagem, adotar o procedimento que contemple pré-aquecimento e, no mínimo, 

dois passes, para revenir e reduzir a dureza da região soldada; 
• Adicionalmente, o preaquecimento queima e remove o filme de óleo e/ou sujeira presentes 

nas roscas. 
• A solda de selagem deve recobrir, inteiramente, os fios de rosca que ficaram de fora, não 

deixando qualquer resquício de rosca aparente após a soldagem.   
• Prover acabamento liso na superfície da solda. 

Luva ou meia-luva 
existente extremidade 
com rosca NPT 

“Plug” ou bujão de 
extremidade com rosca NPT 
soldado. 

6 mm 
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• Executar a inspeção com 100% Visual e 100% Líquido Penetrante na solda acabada, após 
8 horas no caso de Aço Liga Cr-Mo (até 5%Cr) e após 4 horas no caso de Aço Carbono. 

 
5. Aplicação ao caso de linhas de processo e auxili ares de bombas 

Para possibilitar a remoção das bombas do campo para a oficina, sem a necessidade de corte das 
tubulações de processo e das linhas auxiliares (escorva, drenos, vents, flushing, etc.) conectadas 
à bomba, elas devem ser flangeadas.  
Esse par de flanges (com solda de encaixe) de desmontagem deve ser instalado, conforme a 
figura a seguir, entre a bomba e a primeira válvula de bloqueio.  
 

 
 Linha auxiliar de bomba com flange de desmontagem 

 
Remover as roscas de carcaça ou corpo de bombas, transformando-as terminação para solda de 
encaixe. 
 

6. Registro das modificações 
Para cada equipamento e tubulação deve ser emitida uma LV – Lista de Verificação específica, 
indicando as condições particulares de cada um, as conexões a serem trocadas, os bujões a 
serem selados, o material a ser utilizado e o procedimento de soldagem a ser executado. 
É importante revisar/atualizar os desenhos correspondentes com todas as alterações executadas 
no campo, para evitar o uso de roscas em manutenções futuras. 
 

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;  
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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 (≥ 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 (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). 

 
Anexo 2 
Fluídos considerados não perigosos 

a. Ar de serviço;  
b. Ar de instrumentos;  
c. Água de mancais;  
d. Água de resfriamento;  
e. Água potável;  
f. Água de incêndio;  
g. Água industrial;  
h. Água de caldeira, Vapor e Condensado de baixa pressão (classe 150); 
i. Espuma de combate a incêndio;  
j. Produtos químicos, como inibidores de corrosão; 
k. Óleo lubrificante. 

 
Anexo 3 
Recomendações do ASME PCC-2–2011 Repair of Pressure  Equipment and Piping 
Article 2.3 Seal-Welded Threaded Connections and Se al Weld Repairs 
 
1 DESCRIPTION 
1.1 Introduction 
Where piping systems, pressure vessels, and process equipment are assembled by threaded 
connections, the mechanical seal of standard tapered pipe threads may be sufficient for many 
industrial applications.  
However, some systems handling fluids at high temperatures or high pressures; fluids that are 
flammable, toxic, or reactive; or fluids requiring very low leak rates, may not rely solely on threaded 
joints for leak tightness. 
 
1.2 Seal Welds 
When the convenience of a threaded connection is desired, and the reliable seal of a welded 
connection is required, a seal-welded threaded joint is sometimes used. Seal welds are applied 
after the threads are engaged. The mechanical strength of the joint is provided by the threads, 
while the seal weld provides leak tightness. 
1.3 How Seal Welds Are Used 
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Seal welds are used in two different ways. Some are installed in new construction, as part of the 
original design. Other seal welds are used after construction, as a maintenance procedure to seal 
threaded connections that have leaked. Finally, older plants may have threaded connections that 
were permitted in past specifications but need to be upgraded today by seal welding as part of an 
integrity management program. 
 
2.6 Removal of Coatings 
It is essential that coatings, including zinc galvanizing, be removed from the weld zone before 
welding. Recoating the joint area, after welding and testing are complete, shall be considered. 
 
2.7 Welding Effect on Adjacent Components 
In seal welding of threaded connections, consideration shall be given to the possible damaging 
effects of welding on adjacent components, such as soft seats in threaded valves. 
 
3.4 Two Pass Welds 
The use of two pass welds over all exposed threads shall be considered. Two pass welds 
increase the reliability of the joint. 
 
4.4 Fatigue Considerations 
For connections subject to vibration or fatigue, consideration shall be given to removal by grinding 
of all exposed threads prior to seal welding. 
 
5.1 Techniques and Methodology 
Visual examination (VT) is the most common examination technique used for thread seal welds. 
Magnetic particle examination (MT) or liquid penetrant examination (PT) may be required by the 
applicable code, or may be used to provide greater assurance of leak tightness.  
The methodology shall be in accordance with the applicable code of construction or post-
construction code. 
 
6.1 Initial Service Testing 
For most applications, an initial service leak test, in which the joints are examined for leakage 
when the system is returned to service, is sufficient. Where the possibility of leakage during an 
initial service leak test is unacceptable, additional NDE or a hydrostatic or pneumatic leak test 
should be performed prior to placing the system in service. 

 
 


