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Recomendações para as Válvulas de Baixa Emissão Fug itiva 
 
1. Introdução 
As emissões fugitivas surgiram como preocupação no cenário mundial nos anos 90, 
quando se estimou que 60-70% das emissões nas plantas industriais aconteciam em 
válvulas. 
A partir daí houve a implementação de legislações mais restritivas à emissões dos gases 
poluentes VOCs-Volatile Organic Compounds.  
Atualmente o mais conhecido padrão de testes de medição das emissões fugitivas é o ISO 
15458 Industrial valves – Fugitive Emissions – Measurement test and qualification 
procedures. 
As classes de vedação definidas na ISO 15458 Part 1 “Tightness classes”, em termos de 
vazamento total, expresso em base de massa são: 
 
Classe  Vazão de vazamento de Helio 

ou metano medido 
Notas 

A ≤ 10-6  mg/s/m Valor típico de  haste selada com fole, em 
válvulas de ¼ de volta 

B ≤ 10-4 mg/s/m Valor típico de gaxetas de teflon PTFE 
C ≤ 10-2 mg/s/m Valor típico de gaxetas grafite flexível 
 Obs:  1- Expresso em mg/s/m medido por metro de perímetro da haste; 
          2- Para válvulas “isolation shutoff valve’ o nº mínimo de ciclos mecânicos igual a 500 
e dois ciclos térmicos; 
          3- Para válvula de controle o nº mínimo de ciclos mecânicos é 20 000 com dois 
ciclos térmicos. 
 
Embora o padrão da EPA Environment Protection Agency Method 21 não seja um 
“Standard” de emissão fugitiva de válvula, ela define métodos de medição usando 
instrumentos portáteis para detectar vazamentos pelo método do “cheiro”. 
Também apresenta as bases para programa de monitoramento de emissões em plantas 
industriais. 
 
2. Análise da operação das válvulas tipo gaveta de haste ascendente com relação à 
tendência às emissões 
Estas válvulas são as menos convenientes para o controle das emissões fugitivas. 
Acontece que a grande maioria das válvulas de controle, as mais importantes para o 
controle das emissões, são do tipo de haste ascendente. 
 
Nelas a movimentação da haste, ascendente e descendente, é linear. 
A haste é empurrada e puxada através dos anéis de gaxetas, o que tende a extrudar as 
gaxetas. 

 
Outro inconveniente é que a haste fica exposta à corrosão do ambiente. 
A situação piora quando há a presença de partículas sólidas ou corrosão aderidas à haste. 
O próprio comprimento externo da haste, em relação à caixa de gaxetas, com cerca de um 
diâmetro da válvula, quando esta está aberta, permite a flexão da haste, prejudicando a 
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selagem. Isto é mais significativos nas hastes com atuador que é um peso adicional na 
haste. 

 
Há ainda a dilatação diferente da haste, ao longo do seu comprimento, em válvulas que 
operam à alta temperatura, comprimindo diferentemente os anéis de gaxetas, aumentando 
a tendência ao vazamento. 

 
A própria disposição física da válvula instalada, por exemplo:  válvula de grande dimensão 
montada na posição horizontal afeta o comportamento do engaxetamento, descarregando 
parte do peso próprio sobre as gaxetas. 
 
3. Análise da operação das válvulas com haste de um  quarto de volta (tipos esfera, 
borboleta e macho) com relação à tendência às emiss ões. 
Estas válvulas são as mais adequadas para o controle das emissões fugitivas. 
Nelas a haste gira 90º, sem movimentação linear, para abrir ou fechar a válvula. 
Com isto as deficiências que ocorrem devido à haste ascendente não existem, além de 
não se expor a haste à corrosão do ambiente. 
 
4. Características próprias das válvulas de “baixa emissão fugitiva” 
As válvulas de baixa emissão fugitiva têm características construtivas particulares, para a 
caixa de gaxetas, o engaxetamento e castelo. 
a- Castelo aparafusado 
     As válvulas com castelo roscado não devem ser usadas em serviços com controle das 
emissões fugitivas. 
 
b- Gaveta 

Do tipo flexível. 
 

c- Operação com “um quarto de volta” 
      Sempre que possível empregar válvulas de “um quarto de volta”, do tipo esfera, 
borboleta e macho. 
 
d- Engaxetamento da haste (“stem packing”) 
Estudos de laboratório, verificados no campo, atestam que uma gaxeta para não vazar 
precisa atender aos seguintes requisitos: 

• Ser flexível, na instalação e durante todo o tempo de operação; 
• Ser adequadamente apertada e ser mantida submetida a uma carga de aperto 

constante; 
• Não ser danificada durante a instalação ou quando em operação; 
• Ser resistente às condições de operação: fluido, pressão e temperatura; 
• Ser de dimensões adequadas para preencher convenientemente a caixa de 

gaxetas.    
 
O uso de material trançado para a confecção de gaxetas não é conveniente, pois, deixa 
uma grande quantidade de vazios ou alta porosidade. Além disso, as laterais das gaxetas 
não promovem uma superfície plana de pleno contato com as superfícies da caixa de 
gaxetas e da haste. 
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As gaxetas devem ser de baixa ou nula porosidade, para serem eficientes na vedação, o 
que é conseguido com gaxetas de anéis pré-moldados, que ainda apresentam as laterais 
lisas e planas de total contato com as superfícies da caixa de gaxetas e da haste. 
As vantagens das gaxetas de grafite é que aliam as características acima descritas com 
alta resistência química, alta capacidade de absorverem cargas mecânicas de aperto, 
grande flexibilidade e manterem, continuamente, as superfícies de contato lubrificadas. 
Para este serviço grafite flexível deve ser de alta pureza, com teor de 99% de Carbono, 
sem porosidade. 
Assim, as características para as gaxetas que promovam baixa emissão fugitiva são: usar 
até 5 anéis de gaxetas pré-formados, de seção quadrada, confeccionadas de grafite 
expandido  flexível reforçado com fios de Inconel, sem qualquer ligante ou aglomerante.  
Mais do que 5 gaxetas  se compromete a distribuição por igual do aperto e menos do que 
3 gaxetas reduz a vida útil do engaxetamento. 
A função principal das gaxetas de grafite com fios de Inconel é resistir ao aperto (trincar ou 
quebrar os anéis pré-moldados) e evitar que ocorra a extrusão durante a operação em 
altas pressões. 
 
Outro inconveniente, que também afeta o comportamento das gaxetas de grafite flexível, é 
a folga irregular entre os anéis e a lateral da caixa de gaxetas.  
Com o uso das gaxetas de grafite flexível com reforço de fios de Inconel, não é necessário   
instalar, acima e abaixo do conjunto de gaxetas, anéis de bucha anti-extrusão de carbono. 
  
Faixa de utilização de –200ºC a 1000ºC; pH de 0 a 14 e pressões até 480 bar em carga 
estática e 360 bar em carga dinâmica. 
É exigido certificado de teste sob fogo (“fire safe”)  conforme norma  API Std 607 “Fire test 
for evaluation of valve stem packing”. 
Também devem ser apresentados os testes de emissão fugitiva conforme o método 
“Method 21” da EPA – Environment Protection Agency. 
 
e- Caixa de gaxetas (“stuffing box”) 
O comprimento da caixa de gaxetas deve ser próprio para uma quantidade normal de 3 a 
5 anéis de grafite flexível e 1 bucha de carbono em cada extremidades. 
Caixas de gaxetas profundas não são eficazes, pois a experiência provou que 3 a 5 anéis 
de gaxetas são mais que suficientes e realmente efetivos para garantirem a vedação.   
No caso de válvulas existentes com caixas de gaxetas para mais de 5 anéis de gaxetas, 
se deve preencher os espaços superior e inferior com buchas de fibras de carbono, de 
modo a se limitar a altura para 5 gaxetas. As buchas não podem ser de material metálico, 
pois devido ao inconveniente da maior dilatação térmica da bucha, há o risco de dificultar 
a movimentação da haste e de dano ao engaxetamento. 
 
Estas buchas são também importantes para suportarem o peso da haste de válvulas de 
grande diâmetro montadas na posição horizontal, protegendo as gaxetas de grafite. 
Acabamentos das superfícies dos componentes da caixa de gaxetas: 
a) Haste: 32 RMS max; 
b) Caixa de gaxetas: 125 RMS máx. 
Folgas internas diametrais entre os componentes da caixa de gaxetas: 
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a) Haste x preme-gaxeta: 0,5 a 0,8mm; 
b) Haste x bucha do castelo: 0,5 a 0,8mm; 
c) Preme-gaxeta x caixa de gaxetas: 0,1 a 0,3mm. 
Folgas menores não devem ser usadas, pois podem causar travamento (“galling”). 
Para as válvulas classes de pressão 300 e acima, se utiliza um anel espaçador  bipartido 
de carbono puro, entre a bucha do castelo e os anéis de gaxeta, para compensar a 
necessidade de caixa de gaxetas mais longas. 
 
f- Efeito do grafite na haste 
Durante o deslocamento da haste, o grafite tende a preencher os riscos e defeitos na 
superfície da haste, funcionando também como lubrificante, reduzindo o atrito e dissipando 
o calor local gerado. 
 
g- Efeito do grafite na caixa de gaxetas  
Já na caixa de gaxetas, que contrariamente à haste, contata estaticamente os anéis de 
gaxeta, mesmo superfícies mais rugosas permitem uma selagem constante e eficiente. 
 
h- Verticalidade e circularidade 
Exige-se controle rigoroso das tolerâncias de verticalidade e circularidade da haste e da 
caixa de gaxetas; 
 
i- Sistema de carga constante 
Usar sistemas de carga constante constituído de molas ou arruelas tipo de pressão 
“beleville” ou “molas prato”, nos parafusos do preme-gaxetas, para assegurar um aperto 
constante em operação, nas válvulas de controle, válvulas de operação freqüente e 
válvulas que trabalham em sistemas com ciclo térmico; 
 
j- Aperto das gaxetas 
Para o aperto a frio, recomendam-se o correspondente a 20 a 25% de redução do volume 
dos anéis. No entanto, se deve requerer do fabricante da gaxeta as instruções de 
instalação e de aperto. 
O aperto deve ser controlado e uniforme em todos os parafusos, logo o uso de torquímetro 
é fundamental para a vida das gaxetas. 
 
k- Teste de estanqueidade 
Para reduzir a probabilidade de acontecer vazamento, a estanqueidade da válvula deve 
ser testada ainda na fábrica, conforme norma API-569, usando como fluido de teste, 
principalmente, o gás hélio, ou metano ou propano. 
 
4. Recursos para vedação da haste com “baixa emissã o fugitiva” 
A vedação da haste deve ser do tipo engaxetamento ajustável em operação. 
São anéis de gaxeta de material macio, que comprimidos por um preme-gaxetas ou 
sobreposta, preenchem as folgas internas da caixa de gaxetas. 
Esta compressão é ajustável por meio dos parafusos da sobreposta, podendo compensar 
o desgaste do uso. 
É o mais indicado por ser o menos sensível à temperatura e de ajuste fácil. 
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Para aumentar-se a eficiência da selagem da haste da válvula adotam-se: 
 
1ª solução : Sistema de carga constante (live loaded packing) em que as gaxetas são 
mantidas uniformemente comprimidas pela ação de molas, colocadas nos parafusos da 
sobreposta.  
Como benefício adicional há um aumento da vida das gaxetas, pois se evita   
sobre-compressão. 
O material da gaxeta tem um razoável aumento de vida quando trabalha lubrificado.  
 O lubrificante é introduzido através de um anel de lanterna no centro da caixa de gaxetas.  
O anel lanterna também é usado para injetar selante em operação, no caso de falha de 
selagem. 
 
2ª solução : Válvula hermética com selagem de fole metálico interno, fixado entre a bucha 
da haste e o castelo, tornando estanque a vedação. 
Como há sempre o risco de falha do fole, esta selagem é normalmente usada, com um 
sistema de selagem com gaxetas ajustáveis, funcionando como “back-up”. 
Para o uso do fole a haste só pode ter movimento linear, para não se introduzir torção no 
fole. O uso do fole garante emissão zero pela haste. 
Como existe o risco de falha do fole ele é, normalmente, utilizado em conjunto com um 
sistema de selagem com gaxetas.  
O fole é normalmente de aço inoxidável e tem sido mais usado na indústria nuclear. 
                                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                       


