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Tubulação de Pequeno Diâmetro-TPD  
Instalação de Linhas e Tomadas de Instrumentação,  

Controle e Automação com tubes tubos OD 
 

1. Objetivo 
Este procedimento é aplicável às linhas e tomadas de interligação de instrumentos de controle – 
transmissores - em equipamentos e tubulações. 
 
Devido aos vários riscos de deterioração de ligações com rosca, é recomendável a utilização de 
tubos OD ou “tubing” e de conectores de compressão, de aço inoxidável, em lugar dos tubos rígidos 
de aço Carbono ou aço Liga, nas instalações de tubulações de pequeno diâmetro de 
instrumentação de controle e automação. 
 
No caso de ser necessária a montagem de linhas de instrumentação com tubos rígidos de aço 
Carbono ou aço Liga, utilizar tomadas com solda de encaixe, para diâmetro nominal ≤ NPS 1½; ou 
solda de topo ou ligação flangeada, para diâmetro nominal NPS 2 e acima. 
 
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. 
 
O uso do “tubo OD”, ao invés de tubos de pequeno diâmetro de aço nas interligações de  
Instrumentos, é essencial, pois:  

a- A montagem de tomadas de linha de impulso de instrumentos e de suprimento de ar pode 
ser executada somente por profissionais da área de instrumentação, não havendo 
necessidade de soldadores, que são profissionais das áreas de caldeiraria e tubulações; 

b- Permite o uso dos dispositivos CCT - Conectores de Compressão com anilha dupla para 
“tubing”, o que traz muitas facilidades de montagem;  

c- Permite padronizar os detalhes de instalação de instrumentos.  
 
Ver Anexo 1 com as informações sobre os conectores de compressão CCT. 
 

2. Normas de referência 
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_nor
mastecnicas.asp  
- N-76 Materiais de Tubulação; 
- N-57 Projeto Mecânico de Tubulação Industrial;  
- N-858 Construção, Montagem e Condicionamento de Instrumentação; 
- N-1882 Projeto de Instrumentação; 
- N-1931 Material de Tubulação para Instrumentação; 
- N-2022 Detalhes de Instalação de Instrumentos de Pressão. 

 
- ASME B16.36 – Orifice Flanges 

 
3. Definições 
• Válvula raiz 

Válvula de bloqueio que isola a interligação ou tomada da linha de impulso com equipamento ou 
tubulação. 



    petroblog-Santini                                                                                                               Página 2 de 16 
 

• Linha de impulso 
Trecho de linha que interliga a válvula raiz da conexão ao instrumento do processo. 

• Tomada de impulso 
Ponto de derivação do equipamento ou linha de processo onde é instalada a válvula raiz. 

• Tubo OD e Conector CCT 
A partir da válvula raiz, até a interligação com o instrumento, utilizar “tubo OD” e “Conector de 
Compressão”.  
Os tubos OD ou tubing são identificados pelo diâmetro externo (“OD - Outside Diameter”) e pela  
espessura de parede, são normalmente de material aço inoxidável austenítico 316 ou 316L. 
Os diâmetros externos mais utilizados são de OD ¼”, 3/8”, ½” e ¾”, porém por padronização, o  
diâmetro dos tubos utilizados em instalação de instrumentos é ½”OD, porém não maior que 
5/8”OD..  
Os “conectores de compressão” são acessórios, para união entre “tubos OD” e de conexão com 
válvulas ou outros acessórios, de aço inoxidável austenítico e de vedação com simples ou dupla 
anilha.  

 
4. Requisitos para uso de “Tubo OD” e Conector de C ompressão em instalações de 

instrumentos em equipamentos e tubulações 
O comprimento da linha deve ser o menor possível, conforme esquema a seguir. 
É necessário proteger a linha contra choque externo nos locais de risco. 
 

 
 

4.1. Bloqueio com Válvula Raiz 
Nas tomadas em equipamentos e tubulações, para instalação de instrumentos de campo ou para 
as linhas de impulso, deve haver bloqueio, simples ou duplo, a depender do serviço, chamado de 
válvula raiz. Nessa tomada os materiais da luva, do niple e da válvula raiz devem obedecer à 
Norma Petrobras N-76. 
Esse bloqueio determina o limite entre equipamento/tubulação e a instrumentação.  
A válvula raiz deve ser de bloqueio, de mesmo material do “spec” da tubulação, e tem a função de 
isolar a tomada de impulso, para manutenção e remoção do instrumento. 
 

4.1.1. Válvula raiz de extremidades para encaixe de  solda - ES 
Quando válvula raiz for de encaixe para solda: 

• Em caso de válvula esfera com sede resiliente de Teflon PTFE, a válvula deve vir com 
niples (100 a 150 mm de comprimento) de extremidades lisas para a solda de encaixe no 
conector de compressão CCT de anilha dupla, (tipo ESxOD) para “tubing”. 

 

N-76 

Linha de instrumentação 
(pulso) de “pipe” ou “tube” 

PLC ou 
SDCD 

Cabo ou 
fibra ótica 

Transmissor ou 
instrumento de campo 

      Comprimento mínimo 
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• Em caso de válvula gaveta com encaixe para solda, usar conector de compressão CCT de 
anilha dupla, (tipo OD x ponta lisa) para a solda de encaixe na válvula. 

 
 

4.1.2. Válvula raiz de extremidades flangeadas 
No caso de válvula de extremidade com flange, há dois tipos de construções: 

• Ambas as extremidades flangeadas; 
• Uma extremidade flangeada e a outra para ligação com conector de anilha dupla para tubo 

OD. 
 

  
 
Para as válvulas com extremidades flangeadas, usar um flange adaptador (“adapter flange”), 
incorporado com conexão de compressão de anilha dupla para interligar o “tubing”. 
 

 

 
 
 

 

        
4.2. Esquemas da instalação de bloqueio com válvula  raiz  
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O diâmetro mínimo de bocal para tomada de instrumento em vaso pressão deve ser NPS1 e em 
tubulação NPS ¾, sendo meia-luva de extremidade para solda de encaixe, classe de pressão 6000 
em vaso de pressão e classe de pressão 3000 em tubulação. Verificar se o par, pressão e 
temperatura de projeto da instalação, se enquadra nessas classes. 
 
Exceção para as tomadas de impulso de Flanges ou Placas de Orifício em que o diâmetro nominal 
padronizado da tomada é NPS ½ com rosca NPT, conforme norma ASME B16.36 – Orifice 
Flanges. 
 

 
 

4.2.1. Esquema de instalação com válvula raiz de si mples bloqueio com saída para 
Conector de Compressão de dupla anilha 

 

 
 

4.2.2. Esquema da instalação com válvula raiz de du plo bloqueio  
O duplo bloqueio na válvula raiz é requerido nas seguintes situações: 

• Para o caso particular de sistemas em Serviço com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP, 
Propano, Butano e Propeno) e com Gás Natural; 

• Para casos de Serviço com H2 e H2 + H2S, nas condições simultâneas de média ou alta 
pressão (acima de 30 kgf/cm² m) e de alta concentração de Hidrogênio (acima de 50% H2). 

Para estes serviços as válvulas devem ser de extremidades para solda de encaixe (NPS ≤ 1 ½”) ou 
extremidades flangeadas (NPS ≥ 2”). 
 
O arranjo tradicional de duplo bloqueio, utilizando duas válvulas de bloqueio distintas:  

• uma válvula gaveta, junto ao equipamento ou tubulação,  
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• seguida de válvula esfera “fire tested”,  
• com de dreno ou purga intermediária,  

cria as condições propícias para ocorrência de falhas do tipo trinca de fadiga por vibração, pelo 
peso excessivo do conjunto e dificuldade de suportação. 
Assim sendo, no caso de bloqueio duplo, usar a válvula de esfera dupla compacta (“double ball 
compact valve”) ou a válvula dupla tipo Monoflange, ambas “fire safe tested”, de extremidade para 
solda de encaixe (NPS ≤ 1 ½”) ou extremidades flangeadas (NPS ≥ 2”), porém com limite de 
temperatura de trabalho, devido à vedação resiliente.  

 
Válvula compacta de duplo bloqueio e purga  

 
Monoflange de duplo bloqueio e purga  

Fabricante: SWAGELOK  
VB03 e VB04 Series  
Construction with configuration: Double Block 
and Bleed Valve 
ball/needle/ball (block/bleed /block) 

  
Sede resiliente, temperatura limite:  
PTFE: 200ºC 
PEEK- 260°C 

 
https://www.swagelok.com/downloads/webcatal
ogs/EN/MS-02-340.PDF  

Fabricante: SWAGELOK  
MN04 Series 
Construction with configuration: Double Block 
and Bleed Valve 
Bolted-Bonnet Assemblies  

 
Sede resiliente, temperatura limite:  
PTFE- 200°C 
PEEK- 260°C 

 
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalo
gs/EN/MS-02-340.PDF  

 
4.2.3. Instalação com válvula raiz de extremidades para solda de encaixe 
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4.2.4. Instalação com válvula raiz de extremidades flangeadas 

 
 

4.2.5. Esquemas de aplicações com Flanges OD 
Cortesia da empresa Swagelok 

Os flanges OD são utilizados para fazer a interface das linhas de processo com as linhas de 
instrumentação. Conectar o flange adaptador em aço inox ASTM 182 Gr. F316, com terminação OD 
incorporado, ao flange da válvula raiz do equipamento ou tubulação.  
As vantagens são várias, como por exemplo, não ser necessário o uso de solda; as roscas são 
eliminadas; elimina o problema de diferenças de materiais, uma vez que entre os flanges, existe um 
junta de vedação e a manutenção fica muito mais prática. 
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4.3. Linha de impulso para transmissor de pressão d iferencial 
Por convenção, a área de Instrumentação normalmente especifica os Flanges ou Placas de Orifício 
com tomadas rosqueadas, embora haja os flanges de orifício com tomadas para solda de encaixe. 
 
Referência: ASME B16.36 Orifice Flanges 

9.3 Pipe Connection 
Unless otherwise specified, pressure tap holes may be either tapped 1⁄2 NPT in accordance 
with ASME B1.20.1 or 1⁄2 NPS socket connection in accordance with ASME B16.11. 

 
Nas tomadas de pressão de Flanges de Orifício ou Placas de Orifício, que são padronizadas em 
NPS ½ RO, adotar o seguinte procedimento de instalação: 
a- Remover qualquer resquício de Teflon nas roscas; 
b- Rosquear o niple totalmente no flange; 
c- Selar com solda com pré-aquecimento, usando no mínimo 2 ou 3 passes, com intuito de revenir 
     o primeiro passe de solda (passe raiz);  
d- Cobrir com solda de selagem todos filetes externos e aparentes de roscas; 
e- Prover acabamento liso à superfície da solda. 
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5. Aquecimento de linhas de impulso com  Tubo OD 

Em trechos da linha de impulso onde houver possibilidade de solidificação de produto à 
temperatura ambiente, é necessário o aquecimento externo da linha de impulso. 
A recomendação é a utilização de tubing traceado com Vapor ou traço Elétrico com isolamento 
térmico. 
Os tubos OD, com aquecimento de traço com vapor ou elétrico, podem ser fornecidos com 
isolamento térmico integrado, para conservação de energia.  
Alguns fabricantes, como a SWAGELOK, fornecem estes tubos OD já isolados, são os “tubos 
jaquetados”: tubos OD fornecidos com traço de vapor ou elétrico, com isolamento térmico 
integrado, com jaqueta em PVC resistente à UV e isolamento com fibra de vidro, resistente à 
absorção de umidade e livre de cloretos (abaixo de 100 ppm);  
.  
Tubos OD Jaquetados e com Isolamento térmico: 
https://www.swagelok.com/downloads/WebCatalogs/PT/MS-02-188.pdf 
 

Traceamento a Vapor 
 

Traceamento Elétrico 
 

Tubos de processo e de traceamento isolados 
em conjunto. 
O esquema da SWAGELOK é de isolamento 
com polímero limitado a 204ºC. 

 

• Utiliza traceamento com auto regulagem, 
possui jaqueta em fluorpolímero. 
• Temperatura de exposição até 216ºC (420ºF) 
• O sistema de aquecimento deve ter aprovação 
ATEX para as áreas com risco de fogo. 
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ANEXOS 
Anexo 1 
Informações sobre Tubo OD e CCT - Conector de Compr essão com Dupla Anilha 
 

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

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

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

 

 

  
   

2. Dimensões 
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3. Especificações técnicas 
 

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 3 000 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 
 

• Material construtivo 
a. Conexão de compressão 

ASTM A 182 Gr F316 ou Gr F316L 
Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, 
and Valves and Parts for High-Temperature Service 
ou 
ASTM A 479 Gr. 316 ou Gr 316L 
Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes for Use in Boilers and Other Pressure 
Vessels 

b. Anilhas 
ASTM A276 Gr. 316  
Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes 
ou 
ASTM A564 Type UNS S46910 
Standard Specification for Hot-Rolled and Cold-Finished Age-Hardening Stainless Steel 
Bars and Shapes 
 
3.2. Tube ou Tubo OD 
Tubo OD ou “tubing” de aço inoxidável austenítico ASTM A 269 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).  
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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.  

 
Informações detalhadas do fabricante SWAGELOK sobre tubos OD e acessórios CCT 
https://www.swagelok.com/en/product/Tubing-and-Tubo-Accessories/Tubing 
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/EN/MS-01-107.PDF 
 

• Material construtivo 
ASTM A269 TP 316 ou Gr 316L 
Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General 
Service. 
 

4. Extremidades 
a- ES x OD – solda de encaixe x conector de compres são OD 

 

 
 

b- RO x OD – rosca x conector de compressão OD 
 

   
 

c- OD x OD – conector de compressão OD ambas as ext remidades 
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d- Conector de compressão OD x ponta lisa 
 

 
 

5. Aplicações de instalações com “tubo OD” 

 
 

6. Normas de referência 
Em uma instalação de tubing, o tubo OD é a parte de menor resistência em relação aos respectivos 
acessórios (Tês, Uniões, Conexões, Válvulas, etc.). 
 

• Acessórios CCT 
ASTM F1387 - Standard Specification for Performance  of Piping and Tubing Mechanically 
Attached Fittings 
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 tubo by mechanical deformation of the pipe or tubo 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.  
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• Tubos OD 
A269 Specification for Seamless and Welded Austenit ic Stainless Steel Tubing for General 
Service 
 
Anexo 2 
Exemplos de acessórios de CCT usados em instalações  de instrumentação 

 

 
Anexo 3 
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 da montagem inadequada dos conectores das linhas de impulso tipo 
“tubing”, que devem ser inspecionados e identificados, para corrigir:  

• Falha de montagem,  
• Falta de mão de obra treinada para trabalhar com conectores e tubing; 
• Aperto inadequado em conector de um tubing da tomada; 
• Rosca  espanada; 
• Falta de anilha. 
 
2. Objetivo 

Para corrigir esse risco, providenciar a instalação de dispositivo de identificação de tomada, que 
ateste a verificação da qualidade da montagem, aprovada por profissional de instrumentação, 
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dispositivo esse que funcione também como lacre que identifique quando uma tomada de impulso é 
desmontada incorretamente. 
Essa situação é muito comum, quando caldeireiros desconectam linhas de impulso para execução 
de teste hidrostático, sem o acompanhamento de pessoal técnico de instrumentação. 
O dispositivo foi desenvolvido em fibra de vidro para lacrar as 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 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


