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Uso de ligações com roscas em equipamentos e tubula ções  
 

1. Objetivos 
a. Análise da normalização dos tipos de roscas utilizados em equipamentos e tubulações; 
b. Definição da utilização ou não de conexões roscadas; 
c. Condições de uso de acessórios e conexões com extremidade roscada, em tubulações e 

equipamentos e em tomadas para instrumentação, em Serviços com Hidrocarbonetos e 
outros Serviços críticos.  

 . 
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/portu gues/requisitocontratacao/requisito
_normastecnicas.asp  
 

3. Normalização dos tipos de roscas de conexões ou acessórios utilizados em 
equipamentos e tubulações 

Em acessórios de tubulação de extremidades com rosca, a especificação utilizada é a rosca 
NPT – National Pipe Taper Threads ASME B1.20.1. 
 
Esta norma prevê que nas ligações roscadas, com requisito de estanqueidade, deve ser usado 
selante ou vedante, contendo lubrificante “anti galling”. 

  ASME B1.20.1 PIPE THREADS, GENERAL PURPOSE (Inch)  
1 INTRODUCTION 
1.1 Scope 
This American National Standard covers dimensions and gaging of pipe threads for general purpose 
applications. 
1.3 Sealing 
1.3.1 Where pressure-tight joints are required, it is intended that taper pipe threads conforming to 
this Standard be made up wrench-tight with a sealant.  
To prevent galling on certain piping materials such as stainless steels, the sealant usually 
contains a lubricant. 

 
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. 
 
Como citado nesta norma ASME B1.20.1, há outros tipos de roscas, projetadas para prover a 
estanqueidade sem necessidade de selante ou vedante, denominadas (“dryseal threads) e  
padronizadas pela norma ASME B1.20.3, porém não são utilizadas em instalações de 
caldeiraria, sendo próprias para utilização em elementos de máquinas e instrumentos.  

ASME B1.20.1 PIPE THREADS, GENERAL PURPOSE (Inch)  
1.3.2 Pipe threads designed for pressure-tight joints that may be used without sealing compounds 
(Dryseal Threads) are covered in ANSI B1.20.3 (Inch) and ANSI B1.20.4 (Metric Translation). 
 
3.1. Roscas conforme ASME B1.20.1 NPT Pipe threads 

São uniões estanques à pressão (“pressure tight metal x metal joint”), desde que se utilize 
selante (ou vedante) e lubrificante (para evitar o “galling”), que devem ser compatíveis com o 
fluido. 
A vedação se dá por contato entre os flancos ou laterais dos filetes ou fios das roscas interna 
e externa. 
As roscas devem ser conformadas por rolagem a frio, a partir de uma barra maciça, para 
assegurar acabamento sem rebarbas e sem fragilização do material, como acontece na raiz 
de filetes das roscas usinadas, em que há concentração de tensões. 
 

3.2. Roscas conforme ASME B1.20.3 Dry seal pipe thr eads 
São uniões utilizadas em componentes mecânicos de máquinas e em instrumentos. 
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A rosca paralela requer maior rigor na fabricação, com tolerâncias muito mais apertadas, por 
isso não são utilizadas em instalações de caldeiraria, sendo próprias para uso em elementos 
internos de máquinas e de instrumentação. 
O perfil das roscas interna e externa não é o mesmo e a raíz do filete é mais larga que a crista 
do filete. 
A vedação se dá mais pelo contato da raiz do filete de uma rosca com a crista do filete da 
outra, do que com o contato entre os flancos dos filetes.  
Assim se previne o vazamento em espiral entre as roscas. 
 

3.3. Ligações roscadas com anel “O ring” Straight T hreaded Joints 
Em tubulações há arranjos de ligações roscadas em que ambas as roscas, interna e externa, 
são paralelas, e a estanqueidade é garantida com junta de vedação tipo anel “O ring”, de 
material resiliente, conforme a norma ASME B31.3 parágrafo 335.3.3 Straight Threaded Joints.  
 

Typical joints using straight threads, with sealing at a surface other than the threads, are shown in 
Fig. 335.3.3 sketches (a), (b), and (c). Care shall be taken to avoid distorting the seat when 
incorporating such joints into piping assemblies by welding, brazing, or bonding. 

 
 

4. Limitações ao uso de conexões com rosca em tubul ações e equipamentos 
4.1. Serviços em que as roscas são proibidas 

O uso de componentes e acessórios ou conexões com rosca está proibido em equipamentos e 
tubulações que trabalham em serviços com hidrocarbonetos e outros serviços críticos ou 
perigosos, ou seja, aqueles em que, no caso de vazamento, há risco de explosão, autoignição, 
fogo, toxidade ambiental, jato de alta pressão (água, vapor e condensado em classe de 
pressão  ≥ 600). 
 
Nestas situações, as normas Petrobras e as internacionais não admitem conexões com roscas 
em equipamentos, acessórios de tubulações e válvulas, aí se incluindo as válvulas de 
segurança e de alívio, em serviços com hidrocarbonetos e produtos perigosos ou poluentes. 
 
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. 
Também não é permitido o uso de conexão do tipo união roscada, sendo substituídas por par 
de flanges, sempre que houver necessidade de prover desmontagem da tubulação para 
limpeza e/ou manutenção. 
 
No Anexo 1 estão relacionados os serviços críticos e perigosos em que o  uso de conexões 
com roscas está proibido. 
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Portanto, nestes serviços, as especificações atuais prescrevem as ligações com solda de 
encaixe, para diâmetro nominal NPS≤1 ½ ( ASME B16.11), e para diâmetro nominal NPS2 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 remover a conexão/válvula roscada e substituir por uma de encaixe para 
solda ou selar com solda as extremidades, recobrindo todo o trecho de fios de rosca 
aparentes. 
 
3.2 Serviços em que as roscas são permitidas 
Por outro lado, as terminações roscadas ainda são usadas em serviços sem hidrocarbonetos, 
praticamente os serviços das especificações "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 selante. 
 
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. 

 
No entanto, há algumas situações em que a conexão roscada é requerida, como é o caso de 
instrumentos, como os TI-Termômetros de campo, conexões de sobrepostas de selos 
mecânicos e de purga de caixas de gaxetas, tomadas de flanges ou placas de orifícios e 
transmissores. 
 

5. Seleção do material selante ou vedante de roscas  
Nas terminações roscadas NPT é necessário o uso de vedante 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. 
 

Anexo 
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; 
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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). 

 


