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Tubulações de Pequeno Diâmetro (TPD) 
Requisitos para Projeto, Fabricação e Montagem 

Sistemas em Serviço Crítico ou Perigoso  
 

1. Introdução 
As TPD-Tubulações de Pequeno Diâmetro são muitas vezes causas e origens de vazamentos e 
incêndios com perdas significativas de produção. 
As ocorrências mais comuns são: 

• Rompimento por causa de vibração; 
• Acidentes por conta de choques de viaturas, com ruptura e vazamento; 
• Falta de manutenção por problemas de acesso; 
• Vazamentos de produtos com risco poluição e de incêndio; 
• Vazamentos nas conexões com equipamentos; 
• Falta de projeto de detalhamento, deixando pelo campo os detalhes de instalação. 

 
A principal causa é por vibração excessiva das tubulações, mas também ocorrem por falta de 
inspeção e manutenção preventiva por dificuldades de acesso. 
 
Embora frequentemente o vazamento seja de pequena vazão, as condições criadas pela pressão 
existente nessas linhas permitem que se formem névoas de produtos, que se tornam misturas 
inflamáveis e em contato com fontes de ignição incendeiam-se ou explodem.  
 
Portanto, devem ser tomadas ações preventivas para bloquear as possíveis causas de 
rompimento de linhas de pequenos diâmetros, principalmente aquelas sujeitas a vibrações, 
mesmo conduzindo produtos não inflamáveis, isto é, produtos com ponto de fulgor acima de 60ºC. 
 

2. Objetivos 
Este procedimento é aplicável às TPD - Tubulações de Pequeno Diâmetro interligadas a 
equipamentos e tubulações, com diâmetros nominais iguais e inferiores a NPS 1½, que operam 
em serviços críticos ou perigosos, nas seguintes situações: 

• Linhas de processo; 
• Tomadas de interligação de instrumentos;  
• Sistemas de coletas de amostras; 
• Linhas auxiliares de máquinas; 
• Linhas auxiliares de “flushing” ou purga de válvulas; 
• Drenos e respiros ou vents de equipamentos e tubulações. 

 
Entende-se por Serviços Críticos ou Perigosos , aqueles em que há risco potencial pronunciado 
de explosão, autoignição seguido de fogo, toxidade ambiental, jato de alta pressão (pressão ≥ 
classe 600), em casos de ocorrência de vazamentos. 
 
Nestes serviços, as especificações técnicas não admitem ligações com rosca e prescrevem as 
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 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. 
 
Este Procedimento fixa os requisitos mínimos e as práticas recomendadas para projeto, 
fabricação e montagem de sistemas de tubulações metálicas, com diâmetros nominais iguais e 
inferiores a NPS 1½, operando em serviços críticos ou perigosos , conforme definidos no item 
5.3, deste procedimento. 
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São objeto deste Procedimento os seguintes sistemas de tubulações: 
a. Linhas de processo e de utilidades, seus “by passes”, drenos, respiros ou “vents” e alívio 

de pressão; 
b. Linhas auxiliares de válvulas: “flushing”, purga, “by-pass” e equalização; 
c. Linhas dos sistemas auxiliares de bombas de produtos; 
d. Linhas de instrumentação em equipamentos e tubulações; 
e. Sistemas de amostragem de produtos.       

 
3. Aplicação 

Este procedimento se aplica ao projeto e montagem de tubulações metálicas de pequeno 
diâmetro (NPS≤ 1½), de novos empreendimentos “on-site” de unidades de processamento e 
tubulações de “off-site”; aos revampings, modificações e manutenção de instalações existentes; e 
aos sistemas de tubulações sobre “skids” ou módulos. 
 

4. Normas de Referência 
• Normas Petrobras 
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  
- N-76 Materiais de Tubulação; 
- N-57 Projeto Mecânico de Tubulação Industrial;  
- N-108 Suspiros (“vents”) e drenos para tubulações e equipamentos; 
- N-115 Fabricação, Montagem e Acondicionamento de Tubulações Industriais; 
- N-133 Soldagem; 
- N-553 Centrifugal Pumps for General Refinery Service – Specification; 
- 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. 

 
• Normas externas 
- ASME B31.3 Process Piping  
- ASME B31,1 Power Piping 
- API STD 610 Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries 
- API STD 614 Lubrication, Shaft-sealing and Oil-control Systems and Auxiliaries 
- API STD 682 Pumps-Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps  

 
• Legislação Brasileira 
NR-13 Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulação. 
http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR13.pdf 
 

5. Definições 
5.1. Tubulações de pequeno diâmetro - TPD  

São as tubulações metálicas de diâmetro nominal inferior ou igual a NPS1½ de instalações 
industriais, compreendendo as linhas de processo e de utilidades, seus “by passes”, drenos, 
respiros ou “vents” e alívio de pressão; sistemas auxiliares de válvulas e de máquinas; linhas de 
injeção de vapor e produtos químicos, sistemas de amostragem de produtos e sistemas de 
instrumentação de controle e automação.  
As linhas de diâmetros até NPS1½, inclusive as derivações em tubulações de maior diâmetro, são 
classificadas como TPD, sempre que forem enquadradas nas definições deste procedimento. 
 

5.2. Classes de TPD 
São consideradas 4 (quatro) Classes de TPD, segundo o risco à segurança, às pessoas, às 
instalações e ao meio ambiente. 
Classe I:  São as TPD de processo e de utilidades, derivações, drenos, respiros ou “vents”, alívio 

térmico e de válvulas de segurança, e ainda as linhas auxiliares de válvulas 



 

petroblog/Santini 
 

(“flushing”, purga, “by pass” e equalização) e também de coleta de amostras, 
operando em serviços críticos ou perigosos. 

 
Classe II:  São as TPD dos sistemas auxiliares de bombas de produtos que operam com serviços 

críticos ou perigosos. 
 
Classe III: São as TPD de sistemas de instrumentação de controle e automação, interligados aos 

equipamentos e às tubulações, que operam em serviços críticos ou perigosos.   
     
Classe IV:  São as demais TPD não enquadradas nas classes anteriores. 
 
Os requisitos específicos definidos, a seguir, aplicam-se respectivamente às TPD Classes I , II e 
III, em complementação às normas citadas no item 4 deste procedimento. 
Para as TPD Classe IV não há outros requisitos além dos prescritos nas normas citadas no item 4 
deste procedimento. 
 

5.3. 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; 
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). 
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6. Requisitos para TPD Classe I 
São as TPD de processo e de utilidades, derivações ou “by-passes”, drenos, respiros ou vents e 
tomadas de alívio térmico e de válvulas de segurança ou PSVs, linhas auxiliares de válvulas, e 
ainda as linhas de sistemas de amostragem de produtos, que operam em serviços críticos ou 
perigosos. 
Os requisitos definidos, a seguir, aplicam-se em complementação às normas citadas no item 4, 
deste procedimento. 
 

6.1. Usar o material aço Carbono limitado até temperatura máxima de 260ºC. 
Em temperaturas de trabalho acima de 260ºC, o aço Carbono deve ser substituído por aço baixa 
Liga (5% Cr ½% Mo) ou aço inoxidável austenítico, a depender do fluido de processo. 

 
6.2. Material indicado e dimensões mínimas.  

Usar tubos de condução rígido tipo “pipe”, sem costura, extremidade lisa, com diâmetro nominal 
mínimo de NPS1. 
Aços Carbono e baixa Liga NPS 1 - 1½ sch 160; 
Aço inoxidável austenítico NPS 1 - 1½ sch 80S. 
 
Nota :  
Para os drenos, respiros ou vents desses serviços, é autorizado utilizar diâmetros nominal inferior 
a NPS1, porém maior ou igual a NPS¾, e para linhas auxiliares de válvulas  maior ou igual NPS½.  
 

6.3. Não utilizar válvulas e acessórios (“fittings”) roscados e flanges tipos sobreposto (“slip 
on”) ou de virola (“lap-joint”), ou com rosca (RO), se necessário, usar flanges para 
solda de encaixe ou de pescoço. 
 

6.4. Utilizar válvulas e acessórios do tipo com extremidades para solda de encaixe (ES). 
Evitar, sempre que possível, válvulas com extremidades flangeadas, que devido ao 
maior peso requerem suportação especial, para prevenir acidentes em casos de 
possível vibração. 

 
6.5. As seguintes TPD devem ter projeto próprio de detalhamento, com isométrico e 

desenho “as built” conforme montado no campo. 
a. As TPD operando com fluidos quentes (acima de 150ºC) e adjacentes a torres, 

reatores, vasos, fornos e caldeiras, até o “pipe-rack” da Unidade. 
b. Todas as TPDs ligadas às máquinas: bombas, compressores e turbinas. 

 
6.6. Sempre que possível, em mudanças de direção, usar curvas de tubo dobrado. 

 
6.7. Os suportes tipo braçadeira devem ter a porca ponteada com solda e ser instalada 

uma chapa de desgaste entre o tubo e a braçadeira. 
 

6.8. É vetado o uso de uniões, quando for necessário a desmontagem da linha, se deve 
usar ligações flangeadas. 

 
6.9. Não é permitido soldar os suportes das linhas sobre máquinas e sobre tubulações com 

possibilidade de vibração. 
 

6.10. Na instalação de válvulas de alívio térmico em tubulações, o comprimento da linha 
entre a conexão e a PSV deve ser o menor possível, prevendo-se suporte quando há 
risco de vibração.  

 
6.11. No caso de isolamento térmico das linhas de aço inoxidável, deve ser instalada uma 

folha de Alumínio entre a linha e o isolante, para impedir a condensação da umidade 
presente no isolante térmico sobre o tubo.                    . 
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6.12. O procedimento de soldagem das soldas de encaixe deve ser com processo TIG, com 
o mínimo de 2 passes e perfil côncavo suave no passe de acabamento. 

 
6.13. As soldas dissimilares, entre os materiais aço Carbono ou aço baixa Liga versus o aço 

inoxidável austenítico, devem ser efetuadas com eletrodos AWS ENiCrFe-3 (“Inconel 
182”) ou ENiFe-2 (“Incoweld A”), e no caso de utilização de vareta para o processo de 
soldagem TIG, deve ser utilizado o consumível AWS ER NiCrFe-3 (“Inconel 182”). 

 
6.14. Requisitos de fabricação, inspeção e montagem  

Adotar os procedimentos semelhantes aos indicados pela norma Petrobras N-115 para 
as tubulações de produto e utilidades. 
Complementar a inspeção de fabricação e montagem com Líquido Penetrante em 
todas as soldas e teste de pressão hidrostático ou pneumático em todas as linhas. 
 

6.15. A inspeção de fabricação e montagem deve ser complementada com: 
• Verificação com medição das espessuras envolvidas; 
• Teste por pontos ou PMI-Positive Material Identification dos materiais empregados;  
• Consumíveis de soldagem testados e aprovados conforme FBTS-Fundação 

Brasileira de Tecnologia de Soldagem; 
• Radiografia Total-RT em pelo menos 50% das juntas soldadas de topo e Líquido 

Penetrante em todas as demais soldas; 
• Todas as soldas com alívio térmico de tensões devem ter exame com Líquido 

Penetrante e medição/controle da dureza. 
 

6.16. Como alternativa à inspeção RT convencional pode ser utilizado o método de 
Radiografia Digital. 

  
6.17. Requisito adicional para duplo bloqueio  

                  O uso de duplo bloqueio, sendo uma válvula gaveta seguida de uma válvula esfera “fire 
                  tested”, é requerido para as seguintes situações: 

• Sistemas em Serviço com Gases Liquefeitos de Petróleo (GLP, Propano, Butano e 
Propeno) e Gás Natural; 

• Sistemas em 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). 

Nota: 
O arranjo tradicional de duplo bloqueio, utilizando duas válvulas de bloqueio distintas:  

a. uma válvula gaveta, junto ao equipamento ou tubulação;  
b. seguida de válvula esfera “fire tested”; 
c. 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, e portanto 
deve ser convenientemente suportado. 

 
7. Requisitos para TPD Classe II 

São as TPD dos sistemas de linhas auxiliares de bombas de produtos que operam em serviços 
críticos ou perigosos. 
Consideram-se como sistemas auxiliares de bombas, segundo a norma API STD 610 Centrifugal 
Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries, os seguintes serviços: 

a. Linhas auxiliares de processo (“auxiliary process fluid piping”); 
b. Linhas de vapor (“steam piping”); 
c. Linhas de água de resfriamento (“cooling-water piping”); 
d. Linhas de óleo de lubrificação (“lubrificating oil piping”); 
e. Linhas de instrumentação. 

Para estas linhas, conforme API STD 610 o fabricante da bomba é o responsável pelo projeto e 
fornecimento. 
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Os requisitos definidos, a seguir, aplicam-se em complementação às normas citadas no item 4 
deste procedimento. 
 

7.1. Requisitos Gerais 
7.1.1. Instalar uma válvula de bloqueio em cada instrumento e linha auxiliar junto à interligação 
          com a bomba. 
 
7.1.2. Prover fácil acesso à operação e manutenção, arranjando devidamente as linhas ao longo 
          do contorno da base da bomba, sem obstruir o acesso. 
 
7.1.3. As linhas operando acima de 150ºC e aquelas adjacentes a torres, reatores, vasos, fornos e 

caldeiras devem ter projeto próprio de detalhamento, com desenho “as built” de montagem 
no campo. 

 
7.1.4. Prever a drenagem completa da bomba, sem necessidade de desmontagem das linhas, 

através de dreno específico. 
 
7.1.5. Prevenir a formação de bolsão de ar no interior da bomba. 
 
7.1.6. Usar material de qualidade equivalente ao do corpo da bomba.  

A sobre espessura para corrosão adotada deve ser compatível com a taxa de corrosão do 
fluido bombeado. 
Como referências para a especificação dos materiais de tubos, conexões e acessórios, 
devem ser utilizados os materiais conforme tabela do item 7.6, deste procedimento.  

 
7.1.7. Prever “niple” de 150 mm de comprimento com par de flanges, como um “carretel”, em 

todas as linhas auxiliares, o mais próximo possível da bomba, para facilitar a 
desmontagem e remoção. 

 
7.1.8. Os PI-Indicador de Pressão e TI-Indicador de Temperatura devem ter bloqueio e dreno e 

serem instalados nas linhas adjacentes interligadas à bomba, nunca no corpo da bomba. 
 
7.1.9. Sempre que possível, usar curva de tubo dobrado. 
 
7.1.10. Sempre que possível, usar linhas de “tubo OD” e conectores de compressão com dupla 
            anilha.  
 
7.1.11. Para desmontagem das linhas utilizar par de flanges, não usar acessório tipo união. 
 
7.1.12. Não se admitem flanges dos tipos sobrepostos ("slip on") ou de virola ("lap joint"), ou com 
            rosca (RO), se necessário, usar flanges para solda de encaixe ou de pescoço. 
 

  7.1.13. Utilizar válvulas e acessórios do tipo com extremidades para solda de encaixe (ES) ou 
           flangeadas. 
 

  7.1.14. Conexões roscadas só devem ser utilizadas quando absolutamente necessário, como em 
              conexões de sobrepostas de selos mecânicos e de purga de caixas de gaxetas, ou com 
              autorização do Proprietário. 

  
7.1.15. As soldas dissimilares, entre os materiais aço Carbono ou aço baixa Liga versus o aço 

inoxidável austenítico, devem ser efetuadas com eletrodos AWS ENiCrFe-3 (“Inconel 
182”) ou ENiFe-2 (“Incoweld A”), e no caso de utilização de vareta para o processo de 
soldagem TIG, deve ser utilizado o consumível AWS ER NiCrFe-3 (“Inconel 182”). 

 
7.1.16. Não é permitido soldar suportes das tubulações sobre equipamentos dinâmicos ou sobre 

tubulações que vibram. 
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7.1.17. No caso do isolamento térmico das linhas de aço inoxidável, deve ser instalada uma folha 
de Alumínio entre a linha e o isolante, para impedir a condensação da umidade presente 
no isolante térmico sobre o tubo. 

 
7.1.18. O procedimento de soldagem das soldas de encaixe deve ser com o processo TIG, com o 

mínimo de 2 passes e perfil côncavo suave no passe de acabamento. 
 
7.1.19. Requisito adicional para duplo bloqueio  
              O uso de duplo bloqueio, sendo uma válvula gaveta seguida de uma válvula esfera “fire 
               tested”, é requerido para as seguintes situações: 

• Sistemas em Serviço com gases liquefeitos de petróleo (GLP, Propano, Butano e 
Propeno) e Gás Natural; 

• Sistemas em 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). 
 

Esquemas de duplo bloqueio: 
O arranjo tradicional de duplo bloqueio, utilizando duas válvulas de bloqueio distintas, 
compreende:  

a. uma válvula gaveta, junto à bomba; 
b. seguida de válvula esfera “fire tested”; 
c. com dreno ou purga intermediária. 

Este arranjo cria as condições propícias para ocorrência de falhas do tipo trinca de fadiga por 
vibração, pelo peso excessivo do conjunto e dificuldade de suportação, e portanto deve ser 
convenientemente suportado. 
 

 

 

 
Para estes serviços as válvulas devem ser de extremidades para solda de encaixe (NPS ≤ 1½) ou 
extremidades flangeadas (NPS ≥ 2). 
 
7.1.20. Requisitos de fabricação, inspeção e montagem  

Adotar os procedimentos semelhantes aos indicados pela Norma Petrobras N-115 para 
as tubulações de produto e utilidades. 
Complementar a inspeção de fabricação e montagem com líquido penetrante em todas 
as soldas e teste de pressão hidrostática ou pneumática em todas as linhas. 

 
7.1.21. A inspeção de fabricação e montagem deve ser complementada com: 

a. Verificação com medição das espessuras; 
b. Teste por pontos dos materiais ou PMI--Positive Material Identification;  
c. Consumíveis de soldagem testados e aprovados conforme FBTS-Fundação 

Brasileira de Tecnologia de Soldagem; 
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d. Radiografia em pelo menos 50% das juntas soldadas de topo e líquido penetrante 
em todas as demais soldas; 

e. Todas as soldas com alívio térmico de tensões devem ter Líquido penetrante e 
medição/controle de dureza. 

 
7.2. Requisitos específicos para as linhas auxiliar es de processo 

São as linhas conectadas ao corpo de bombas de produto: 
a- Linhas de equalização ("balance lines");  
b- Linhas de “quench”; 
c- Linhas de escorva; 
d- Linhas de recirculação;  
e- Linhas de "flushing" ou purga; 
f- Linhas de selagem; 
g- Linhas para injeção de fluidos externos;  
h- Linhas entre o selo mecânico e a bomba; 
i- Linhas de respiros ou vents e drenos; 
j- Linhas de injeção de vapor; 
k- Linhas de água de resfriamento. 

 
7.2.1. Os arranjos devem respeitar os esquemas que requerem solda de encaixe da Norma API 
STD 682 Pumps-Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps. 
.   
7.2.2. Materiais conforme a tabela do item 7.6, deste procedimento. 
 
7.2.3. Usar acessórios, válvulas e flanges com extremidades para solda de encaixe. 
 
7.2.4. Não usar conexões roscadas, a não ser quando absolutamente necessário como em 

conexões de sobrepostas de selos mecânicos e de "flushing" de caixas de gaxetas, ou 
com autorização do Proprietário. 

 
7.3. Requisitos específicos para as linhas de vapor   

7.3.1. Materiais conforme tabela do item 7.6, deste procedimento. 
 
7.3.2. Usar acessórios, válvulas e flanges soldados, com extremidades para solda de encaixe. 
 

7.4. Requisitos específicos para as linhas para águ a de resfriamento 
7.4.1. Materiais conforme tabela do item 7.6, deste procedimento. 
 
7.4.2. Adotar os arranjos da norma API STD 682 Pumps-Shaft Sealing Systems for Centrifugal 
and Rotary Pumps. 
 

7.5. Requisitos específicos para as linhas de óleo de lubrificação 
7.5.1. Materiais conforme tabela do item 7.6, deste procedimento. 
 
7.5.2. Nas linhas após o reservatório de óleo até a caixa de mancais, os acessórios, válvulas e 

flanges devem ser com extremidade para solda de topo, sem o uso de mata-juntas. 
Apenas para o caso das linhas de retorno ao reservatório de óleo, admitem-se solda de 
encaixe. 

            
7.5.3. Trechos horizontais devem ter caimento (maior que 1:50),  no  sentido  do reservatório de 

óleo. 
 
7.5.4. Ramais devem ser minimizados e entrar a 45º, no sentido do fluxo da linha principal. 
 
7.5.5. Realizar limpeza com solvente antes da operação. 
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7.5.6. Adotar os arranjos da Norma API STD 614 Lubrication, Shaft-sealing and Oil-control  
          Systems and Auxiliaries 
. 

7.6. Materiais recomendados para as linhas auxiliar es de bomba de produto 
 
Linhas auxiliares de 

bombas 
Material e dimensões mínimas  

 
Tubos de condução (“pipe”) sem 

costura 
Tubos de troca térmica (“tubing”)   

Concentração de cloretos ≤ 10ppm 

Linhas de processo  
a- Linhas de equalização 
("balance lines"),  
b- Linhas de “quench”,  
c- Linhas de escorva, 
d- Linhas de recirculação,  
e- Linhas de "flushing"  
ou purga, 
f- Linhas de selagem,  
g- Linhas para injeção de 
fluidos externos,  
h- Linhas entre o selo 
mecânico e a bomba, 
i- Linhas de respiros 
vents e drenos, 
j-Linhas de injeção de 
vapor, 
k- Linhas de água de 
resfriamento. 
 

Aços Carbono e de baixa liga          
NPS ½ – ¾ sch 80 PL                               
NPS 1 -  1 ½  sch 160 PL; 
           
Aços inoxidáveis:  
NPS ½ -  1 ½ sch 80S PL 
 
Nota: 
1. Não usar material aço Carbono 
em temperaturas acima de 260ºC. 
Nestes casos usar o aço 
inoxidável, ASTM A312 Gr316, 
quando o teor de cloretos for 
≤10ppm, e aço de baixa liga 5% Cr 
½%Mo para teor de cloretos 
>10ppm.  
 

- Tubo OD ou “tubing” de aço inoxidável 
austenítico ASTM A 269 Gr.316 ou 316L, 
sem costura, recozido, dureza superficial 
máxima de 90 HRB ou 200 HV, com 
diâmetro externo de ½”OD e espessura 
2,108 mm (0,083 pol).  
 
- Conectores CCT 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 CCT 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 OD”, 
em pelo menos 10 pontos. 

 
Nota: 
Para interligar com tubos de aço C e se 
evitar solda dissimilar usar conexões: 
¼” – ¾” 3000#  tipo CCT x ES de ASTM 
A105. 

Linhas de vapor  
 
 

Aço Carbono:  
NPS ½ - ¾     sch 80 PL; 
NPS 1 - 1 ½   sch 160 PL; 
Notas: 
1.- Não usar material aço Carbono 
em temperaturas acima de 260ºC. 
Nestes casos usar o aço 
inoxidável, ASTM A312 Gr316, 
quando o teor de cloretos for 
≤10ppm, e aço de baixa liga 5% Cr 
½%Mo para teor de cloretos 
>10ppm.  
2.- Não usar linhas de Cobre. 

- Tubo OD ou “tubing” de aço inoxidável 
austenítico ASTM A 269 Gr.316 ou 316L, 
sem costura, recozido, dureza superficial 
máxima de 90 HRB ou 200 HV, com 
diâmetro externo de ½”OD e espessura 
2,108 mm (0,083 pol).  
 
- Conectores CCT 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 
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and Threaded. 
.  
Anilhas duplas em aço inoxidável ASTM 
A276 Gr.316 ou ASTM A564 Type UNS 
S46910. 
 
Os conectores CCT 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 OD”, 
em pelo menos 10 pontos. 

 
Nota: 
Para interligar com tubos de aço C e se 
evitar solda dissimilar usar conexões: 
¼” – ¾” 3000# tipo CCT x ES de ASTM 
A105. 

Linhas de á gua de 
resfriamento 

 Aço carbono galvanizado:  
NPS ½ – ¾    sch 80 PL 
NPS 1 -  1 ½  sch 80 PL 
 
 
 
 

- Tubo OD ou “tubing” de aço inoxidável 
austenítico ASTM A 269 Gr.316 ou 316L, 
sem costura, recozido, dureza superficial 
máxima de 90 HRB ou 200 HV, com 
diâmetro externo de ½”OD e espessura 
2,108 mm (0,083 pol).  
 
- Conectores CCT 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 CCT 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 OD”, 
em pelo menos 10 pontos. 
 
Nota:  
Para interligar com tubos de aço C e se 
evitar solda dissimilar usar conexões: 
¼” – ¾” 3000#  tipo CCT x ES  de ASTM 
A105.  

Linhas de óleo de 
lubrificação  

Aço inoxidável  
NPS ½ - 1 ½ sch 80S PL  
 
Nota: 
Não usar tubo de aço Carbono com 
ou sem requisito de limpeza. 

- Tubo OD ou “tubing” de aço inoxidável 
austenítico ASTM A 269 Gr.316 ou 316L, 
sem costura, recozido, dureza superficial 
máxima de 90 HRB ou 200 HV, com 
diâmetro externo de ½”OD e espessura 
2,108 mm (0,083 pol).  
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- Conectores CCT 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 CCT 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 OD”, 
em pelo menos 10 pontos. 

 
Nota: 
Para interligar com tubos de aço C e se 
evitar solda dissimilar usar conexões: 
¼” – ¾” 3000#  tipo CCT x ES  ASTM 
A105. 
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8. Requisitos para TPD Classe III 
São as TPD de sistemas de instrumentação, de controle e automação, interligados aos 
equipamentos e às tubulações, que operam em serviços críticos ou perigosos. 
Usar este procedimento em complementação aos requisitos das Normas Petrobras: 
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. 
 

8.1. Requisitos para as linhas de instrumentos 
8.1.1. Geral 

a. Nas interligações das linhas de instrumentos, a saber, PI-Pressure Indicator, PDI-Pressure 
Differential Indicator, TI-Temperature Indicator, Placas ou Flanges de Orifícios e Transmissores, 
às tubulações e aos equipamentos, os materiais de tubos, acessórios e válvulas devem atender 
aos requisitos da Norma Petrobras N-76 (Materiais de Tubulação), e aos requisitos adicionais 
deste procedimento.  
A válvula de bloqueio, que separa o equipamento ou tubulação da instrumentação, denominada 
Válvula Raíz, deve ser acessível e é utilizada como quebra de “spec” da instalação. 
 

 
Nota:  ES = Encaixe para Solda 
 

b. A terminação com rosca para as conexões de instrumentos não é permitida.   
Portanto, só são admitidas as conexões com solda de encaixe ou flangeadas.            
A exceção é a conexão com rosca de instalação e remoção dos Manômetros ou PI.  
Em outras situações, quando imprescindível o uso de conexão roscada, se deve recobrir os fios 
de rosca com solda de selagem. 
   

c.  A instalação dos instrumentos de pressão deve ser semelhante à Norma Petrobras  
N-2022, utilizando-se os padrões P007 ou P-008, para ligações roscadas.  
Nas terminações de roscas NPT é obrigatório o uso de vedante, que seja também lubrificante, 
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. .  
A fita de Teflon tem o inconveniente de não ser resistente ao fogo fire safe, já a de grafite é fire 
safe, porém é de manuseio mais difícil. 
É vedado o uso de vedante à base de Cobre. 
 

d. Na instalação de instrumentos com registro no campo e dos transmissores, o comprimento 
da linha entre a interligação à tubulação ou ao equipamento deve ser a menor possível. 
Se por razões de acesso requerido ao instrumento ou ao transmissor, a linha for extensa, esta 
deverá ter suporte adequado. 
Como regra geral não usar suporte tipo pedestal para instrumentos de campo, a suportação deve 
ser feita no corpo do próprio equipamento ou tubulação, para prevenir o rompimento da linha de 
interligação, devido à dilatação diferencial entre o suporte-pedestal e o corpo do equipamento.  

“Spec” da tubulação 
conforme N-76 

“Spec” da linha de 
instrumento 
conforme N-1931 

Niple ES x ES 

Válvula de 
bloqueio ES 

Niple pontas lisas 
x Ro 
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e. Requisito adicional para duplo bloqueio  
O uso de duplo bloqueio, sendo uma válvula gaveta seguida de uma válvula esfera “fire tested”, é 
requerido para as seguintes situações: 

• Sistemas em Serviço com gases liquefeitos de petróleo (GLP, Propano, Butano e 
Propeno) e Gás Natural; 

• Sistemas em 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). 

 
O arranjo tradicional de duplo bloqueio, utilizando duas válvulas de bloqueio distintas, 
compreende:  

a. uma válvula gaveta, junto à bomba; 
b. seguida de válvula esfera “fire tested”; 
c. com dreno ou purga intermediária. 

Este arranjo cria as condições propícias para ocorrência de falhas do tipo trinca de fadiga por 
vibração, pelo peso excessivo do conjunto e dificuldade de suportação, e portanto deve ser 
convenientemente suportado. 
 

f. Requisitos de fabricação, inspeção e montagem  
Adotar os procedimentos semelhantes aos indicados pela Norma Petrobras N-115 para as 
tubulações de produto e utilidades. 
Complementar a inspeção de fabricação e montagem com líquido penetrante em todas as soldas 
e teste de pressão hidrostática ou pneumática em todas as linhas. 
 

g. A inspeção de fabricação e montagem deve ser complementada com: 
a. Verificação com medição das espessuras; 
b. Teste por pontos dos materiais ou PMI--Positive Material Identification;  
c. Consumíveis de soldagem testados e aprovados conforme FBTS-Fundação 

Brasileira de Tecnologia de Soldagem; 
d. Radiografia em pelo menos 50% das juntas soldadas de topo e líquido penetrante 

em todas as demais soldas; 
e. Todas as soldas com alívio térmico das tensões devem ter Líquido Penetrante e 

medição/controle de dureza. 
 
8.1.2. Materiais para as linhas de instrumentação  

 
Especificação tradicional  

Material rígido tubo pipe 
Especificação alternativa  

Material tubo OD 
Material em aço inoxidável  
Próprio para os casos em que a 
concentração de cloretos no 
produto seja < 10ppm. 
Tubo sem costura ASTM A312 

Gr 
316 ou 316L 
Dimensões mínimas: NPS ½ - 1 
½ sch 80S, extremidade lisa. 
 
Material em Aço Carbono 
Para uso com produtos 
contaminados com Enxofre, em 
temperaturas até 260ºC e 
contendo cloreto > 10 ppm 
Tubo sem costura ASTM A106 
GrB 
Dimensões mínimas: NPS ½ - 1 
½ sch 80, extremidade lisa. 
 
Material em aço baixa liga 

- Tubo OD ou “tubing” de aço inoxidável austenítico ASTM A 
269 Gr.316 ou 316L, sem costura, recozido, dureza 
superficial máxima de 90 HRB ou 200 HV, com diâmetro 
externo de ½”OD e espessura 2,108 mm (0,083 pol).  
 
- Conectores CCT 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 CCT 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 OD”, em pelo menos 10 
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5%Cr ½%Mo 
Para uso com produtos 
contaminados com Enxofre, em 
temperaturas acima de 260ºC e 
contendo cloreto > 10 ppm 
Tubo sem costura ASTM A335  
Dimensões mínimas: NPS ½ - 1 
½ sch 80, extremidade lisa. 
 

pontos. 
 
Nota:  
Para interligar com tubos de aço C e se evitar solda 
dissimilar usar conexões: 
¼” – ¾” 3000#  tipo CCT x ES  de ASTM A105. 
 
Materiais construtivos 
Tubo OD 
ASTM A269 Tp 316 ou Gr 316L 
Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic 
Stainless Steel Tubing for General Service  
Conexão ou Conector de compressão 
ASTM A 182 Gr F316 ou Gr 316L 
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 
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 
 
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 

 
8.1.3. Esquemas de instalação de Instrumentos de Te mperatura e Pressão em 
equipamentos e tubulações  

a. Indicador de Temperatura TI - Termômetro de camp o 
Instalar em bocal de extremidade flangeada, material semelhante à Norma Petrobras N-76, e 
termômetro flangeado, sem utilizar válvula raiz devido ao poço. 
 

b. Indicador de Pressão PI - Manômetro de campo 
Em instalações de campo de indicador de pressão (manômetro), a conexão com rosca NPT é 
permitida, para viabilizar a remoção do instrumento e a substituição na época de calibração.  
O vedante/lubrificante a usar na rosca deve ser conforme especificado em 8.1.1.c. 
Para isso, deve ser instalado com válvula de bloqueio (válvula raiz) e válvula de dreno, ambas 
com extremidades para solda de encaixe. 
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8.1.4. Instalação de Indicador de Nível (LG) e de T ransmissor de Nível (LT) em 
equipamentos e tubulações em Serviço crítico ou per igoso 

a. Requisito geral 
No caso de conexões para visor ou indicador de nível (LG-Level Gauge) e transmissor de nível 
(LT-Level Transmiter), devem ser respeitados os seguintes requisitos: 

• As conexões para instrumentos de nível, LG e LT, devem ser feitas diretamente no 
equipamento de processo e não em trechos de tubulações interligadas ao mesmo. 

• A conexão inferior não deve ser locada no fundo do equipamento, especialmente quando se 
tratar de fluido sujo. 

• Devem ser evitados os locais próximos a regiões de turbulência líquida para posicionamento 
das tomadas. 

• Diâmetro nominal mínimo do bocal para a conexão LG ou LT deve ser NPS 2 extremidade 
flangeada, classe de pressão 300 no mínimo. Admite-se bocal flangeado de NPS1½ desde 
que do tipo LWN – Long Welding Flange. 

• Bocais do visor de nível e do transmissor devem ser independentes, isto é, não compartilhar 
os mesmos bocais no equipamento. 

• Deve haver bloqueio de válvula raiz para o visor de nível e para o transmissor de nível. 
 

b. LG ou LT instalado sem stand pipe 
O arranjo deve possuir duplo bloqueio entre o vaso e o instrumento, sendo a 1ª válvula (ao lado 
do vaso) gaveta e a 2ª esfera “fire tested”, sem nenhum tipo de união, ou seja, as conexões 
devem ser flangeadas. 
 

LG e LT sem stand pipe 
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  Nota 1 – Respiro ou vent e dreno; 

Nota 2 - Válvula gaveta de acordo com o "spec" da 
tubulação; 
Nota 3 - Válvula esfera de acordo com o "spec" da 
tubulação.  

 
c. LG ou LT instalado com stand pipe 

O arranjo de instalação com “stand pipe” não deve ser utilizado, apenas com exceção.  
A utilização desse arranjo, se necessário pelo projeto, deve restringir-se a casos especiais, como: 
equipamentos que operem com pressões elevadas, vasos cladeados etc., e deve ser submetidos 
a aprovação prévia do Proprietário. 
Se aprovado o uso do "stand pipe", o “stand pipe” deve ser fabricado seguindo as mesmas 
especificações de material do equipamento, o diâmetro recomendado é NPS 4 (mínimo NPS 2) e 
a espessura mínima sch 80. 
Tanto a tubulação quanto às válvulas de bloqueio devem atender à especificação de material de 
tubulação mais severa, entre as que se interligam ao respectivo equipamento de processo.  
É necessário o projeto de suportação do "stand-pipe", levando em conta a dilatação térmica do 
equipamento. 
O arranjo com “stand pipe” deve possuir válvula de bloqueio tipo gaveta entre o vaso e o “stand 
pipe” e uma válvula de bloqueio de fechamento rápido tipo esfera “fire tested” entre o “stand pipe” 
e o instrumento. 
 

LG e LT com stand pipe 
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  Nota 1 – Respiro ou vent e dreno; 

Nota 2 - Válvula gaveta de acordo com o "spec" da tubulação; 
Nota 3 - Válvula esfera de acordo com o "spec" da tubulação.  

 
8.1.5.    Requisitos para Instalação de PI e TI em bocais de Permutadores de Calor  

a. Caso de permutadores de calor de projetos novos,  “revamps” e alterações em 
paradas de manutenção 
• A instrumentação em bocais de permutadores de calor deve ser instalada conforme as 

regras da Norma TEMA R - Tubular Exchanger Manufacturers Association, Inc, a 
seguir informadas, utilizando acessórios e válvula com extremidade para solda de 
encaixe (ES): 
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b. Caso de tomada com luva roscada em bocal de perm utadores de calor existentes 
para instalação de instrumento (TI ou PI)  

Verificar a real necessidade de instrumento, conforme os requisitos do TEMA R descritos em 
8.1.5.a. 

• Se for dispensável, fechar a tomada com bujão plug roscado, seguindo o seguinte 
procedimento: 

a. Rosquear o plug totalmente na luva; 
b. Selar com solda com pré-aquecimento, usando no mínimo 2 ou 3 passes, com intuito de  

            revenir o primeiro passe de solda (passe raiz);  
c. Cobrir todos os filetes externos expostos da rosca; 
d. Prover acabamento liso à superfície da solda. 

 
 

 

Luva ou meia-luva 
existente extremidade 
com rosca NPT 

‘Plug” ou bujão de 
extremidade com rosca NPT 
soldado c 

6 mm 

 
 

• Se for necessário, reinstalar os instrumentos de acordo com o item 8.1.5.a. 
 

Fechar com plug de rosca NPT, 
selado com solda, recobrindo todos 
os filetes expostos. 
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9. Requisitos para TPD Classe IV 
São as tubulações de diâmetro nominal inferior ou igual a NPS1½ utilizadas em sistemas de 
coletas de amostras; linhas auxiliares de “flushing” ou purga de válvulas; drenos e respiros ou 
vents de equipamentos e tubulações. 

 
9.1. Requisitos para as Linhas de Amostragem de Equ ipamentos e Tubulações em 

Serviço Crítico ou Perigoso 
9.1.1. Geral 

Nas interligações de linhas de amostradores, as especificações de tubos, acessórios e válvulas 
devem ser semelhantes aos requisitos da Norma Petrobras N-76 (Materiais de Tubulação), de 
acordo com a composição do fluido conduzido, e aos requisitos deste procedimento como 
adicionais.  

   O diâmetro mínimo da luva da interligação em vaso pressão deve ser NPS1 ES e em tubulação 
NPS¾ ES, sendo a linha de amostragem de diâmetro igual ou maior que NPS¾. 

       A válvula de bloqueio da linha de amostragem, junto ao equipamento ou tubulação, deve ser 
acessível.  

 
9.1.2. Requisitos adicionais de duplo bloqueio 

O uso de bloqueio duplo é requerido para as seguintes situações: 
a- Sistemas em Serviço com gases liquefeitos de petróleo (GLP, Propano, Butano e Propeno) e 
Gás Natural; 
b- Sistemas em 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). 
O arranjo tradicional de duplo bloqueio, utilizando duas válvulas de bloqueio distintas, 
compreende:  

a. uma válvula gaveta, junto à bomba; 
b. seguida de válvula esfera “fire tested”; 
c. com dreno ou purga intermediária. 

Este arranjo cria as condições propícias para ocorrência de falhas do tipo trinca de fadiga por 
vibração, pelo peso excessivo do conjunto e dificuldade de suportação e, portanto, deve ser 
convenientemente suportado. 
 

9.2. Requisitos para as Tomadas de Respiro ou Vent e Dreno de equipamentos e 
tubulações em Serviços Críticos ou Perigosos  

9.2.1. Drenos e respiros ou “vents” de tubulações 
Em tubulações são permitidos os “vents” e drenos de diâmetro nominal maior ou igual a NPS¾” e 
bloqueio com válvula semelhante à especificação da Norma Petrobras N76, de acordo com a 
composição do fluido conduzido. 
Para fechamento de drenos e respiros, utilizar niple de extremidades ES x RO e tampão roscado, 
conforme Anexo 2.  
 

9.2.2. Requisitos adicionais de duplo bloqueio 
O uso de bloqueio duplo é requerido para as seguintes situações: 
a- Sistemas em Serviço com gases liquefeitos de petróleo (GLP, Propano, Butano e Propeno) e 
Gás Natural; 
b- Sistemas em 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). 
O arranjo tradicional de duplo bloqueio, utilizando duas válvulas de bloqueio distintas, 
compreende:  

a. uma válvula gaveta, junto à bomba; 
b. seguida de válvula esfera “fire tested”; 
c. com dreno ou purga intermediária. 

Este arranjo cria as condições propícias para ocorrência de falhas do tipo trinca de fadiga por 
vibração, pelo peso excessivo do conjunto e dificuldade de suportação e, portanto, deve ser 
convenientemente suportado. 
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No caso de dreno ou respiro com duplo bloqueio em tubulações com características de vibração, 
transmitida por máquina ou pelo próprio escoamento do fluido, adequar a suportação conforme o 
esquema a seguir.  

  
9.2.3. Drenos e respiros (“vents”) de equipamentos  

Para bocais de drenos e respiros ou “vents” de vasos de pressão utilizar a tabela a seguir, com 
válvula semelhante à especificação da Norma Petrobras N-76, de acordo com a composição do 
fluido conduzido e extremidade para solda de encaixe ES (NPS≤1 ½) e flangeada (NPS≥2”). 
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9.3. Linhas de Injeção de Óleo de diluição ou “Flus hing” 
Para utilização em diluição de: 

• Produtos viscosos e em alta temperatura; 
• Injeção para purga em válvulas; 
• Trechos de tubulações de produtos estagnados. 

 
Instalar sempre com duplo bloqueio, conforme esquema a seguir: válvula gaveta seguida de 
válvula esfera “fire safe”. 
. 
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ANEXOS 
Anexo 1 
Materiais de linhas auxiliares de bombas   
Conforme a Norma API STD 682 Pumps-Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps  
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Anexo 2 
Tampão Roscado para Drenos e Respiros ou “Vents”  
O tampão roscado na extremidade do dreno ou suspiro vent deve ser mantido instalado sempre 
que a linha ou o equipamento estiver em operação, por duas razões: 

• Impedir vazamento, caso a válvula do dreno dê passagem, durante a operação; 
• Impedir que o tampão se perdesse durante a manutenção e não seja montado antes da 

entrada em operação. 
 

1. Esquema tradicional e adotado na Norma Petrobras  N-108 Suspiros e Drenos para 
Tubulações e Equipamentos. 

 
 

 
 

Tampão Roscado com Manípulo e Corrente 
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2. Esquema alternativo desenvolvido pelo engº Claud io Jose Grando da Cunha da 
Petrobras 

 

 
 
Nota: Pintar o tampão e o manípulo com tinta Epoxi amarelo segurança Munsell 8Y5/12 
 

Tampão Roscado com Manípulo e Cabo de Aço 
 
 
 
 
 
 
 
 


