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1 - ARMAZENAMENTO 
 
A - Não retirar a proteção das partes internas até o momento da instalação. 
 
B – Manter as válvulas dentro das embalagens originais (palletes, estrados ou caixas). 
 
B - Manter lubrificadas as partes móveis, tais como bucha da haste etc., quando se tratar de 
material oxidável. 
 
C - Manter válvula na posição fechada, em local abrigado, limpo e seco, de preferência sobre 
estrado de madeira (se foi despachada a granel). 
 
D - Evitar golpes que possam causar danos às partes externas, tais como hastes, volante, 
ranhuras dos flanges, etc. 
 
E - Não levantar a válvula pelo volante ou pela haste. 
 
2 - MONTAGEM 
 
A - Conferir as especificações da válvula com as condições de serviço (fluído, pressão, etc.) para 
ter certeza que a válvula é adequada. 
 
B - A limpeza da tubulação, para eliminar pingos de solda, ferrugem e outros sedimentos, deve ser 
feita antes de instalar a válvula. 
 
C - Retirar a proteção das partes internas. 
 
D - Verificar o correto alinhamento da tubulação e da furação dos flanges, o alinhamento axial 
também é importante para válvulas roscadas. Não use a válvula para corrigir o alinhamento da 
instalação. 
 
E – É recomendado que as válvulas sejam instaladas em tubulações horizontais e na posição 
vertical. 
 
F – Válvulas globo tem sentido de fluxo e tem uma seta marcada no corpo mostrando este sentido. 
Monte a válvula na linha com a seta no mesmo sentido do fluxo do fluido da linha. 
 
G – Válvula com haste ascendente precisam de espaço para que sua haste possa subir. Verifique 
se há espaço adequado para que a válvula possa ser operada depois de montada.  
 
H  - É necessário o uso de junta de vedação entre as flanges da válvula e os flanges da tubulação. 
Escolha uma junta que seja adequada às condições de pressão, temperatura e fluido. Tenha 
certeza que a junta esteja centralizada para garantir sua vedação efetiva.  
 
I - Apertar os parafusos ou estojos alternadamente, em lados diametralmente opostos (seguindo o 
formato de estrela), evitando aperto excessivo (ver Figura 1).  
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Figura 1 

 
3 - OPERAÇÃO 
 
A – Válvulas operadas por volante podem ser fechadas girando o volante no sentido horário. A 
abertura é feita girando o volante no sentido anti-horário. Ver Figura 2. 
 
B - Antes de operar o equipamento deixe fluir água limpa, com a válvula totalmente aberta. Isso 
ajuda a retirar os resíduos que sobram de obras e manutenções que poderiam danificar a vedação 
das válvulas. Após esta operação limpar o filtro da linha. 
 
C – Se houver vazamento pelas gaxetas da haste, verificar o aperto do preme gaxeta. Se 
necessário reapertar, faça-o apertando as porcas do preme-gaxetas em meia volta, uma de cada 
vez. Repita se necessário. Após o ajuste movimente a haste da válvula abrindo ou fechando a 
válvula algumas vezes para verificar se o ajuste foi efetivo. Ajustar o preme gaxetas pode ser 
necessário periodicamente e não é considerado um defeito na válvula. 
 
D - Válvulas gavetas somente devem operar totalmente abertas ou totalmente fechadas. Válvulas 
globo podem operar em posições intermediárias regulando o fluxo. 
 
E - Nunca improvisar ferramentas para operar a válvula. 
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Figura 2 

 
4 - MANUTENÇÃO 
 
A – Para qualquer manutenção a ser feita em válvulas, recomenda-se usar os equipamentos de 
proteção individial (EPI) adequados. 
 
B - Verificar, periodicamente, o engaxetamento e as juntas. Se mesmo após vários apertos e 
ajustes das gaxetas conforme item 3C, não conseguir mais vedação das gaxetas no eixo, 
recomenda-se a adição ou a troca das gaxetas. Isso pode ser feito seguindo a sequência do item 
4C abaixo. Se houver vazamento pela junta, deve-se programar uma parada para a manutenção 
ou troca da mesma o mais rápido possível.  
 
C – Troca de Gaxetas - Algumas válvulas gaveta e globo tem um sistema de contra vedação da 
haste que veda a câmara de gaxetas da pressão interna da válvula. Caso não tenha certeza se a 
válvula tem este recurso, retire toda a pressão da linha antes de iniciar o procedimento de troca de 
gaxetas. Nas válvulas que possuem contra vedação, as gaxetas podem ser trocadas com a válvula 
em operação, mas mesmo assim trabalhe com cautela pois pode haver objetos estranhos alojados 
nesta vedação, permitindo a passagem de fluido. Siga o seguinte procedimento: 
 
 1 - Abrir totalmente a válvula. 
 2 - Soltar o preme-gaxeta de forma devagar verificando que não há fluido pressurizado. 

 3 - Retirar as gaxetas danificadas de forma devagar verificando que não há fluido 
pressurizado. 

 4 - Limpar a câmara da gaxeta, a haste, preme-gaxeta e o anel lanterna (quando houver). 
Verificar o estado da haste. 
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 5 - Enrolar as gaxetas em um, eixo de diâmetro igual ao da haste e cortar em diagonal a 45 
graus. 

 6 - Colocar as gaxetas, defasando-as de 90 à 180 graus, conforme Figura 3 abaixo. 
7 - O aperto da gaxeta deve ser conforme o item 3B acima, para evitar aperto excessivo. 
8 - Caso o engaxetamento seja feito com grafite flexível, recomendamos seguir também as 
instruções que acompanham a embalagem desse produto. 

  
D – Dimensionando a Gaxeta - O dimensionamento da gaxeta deve seguir as seguintes fórmulas: 
 

E = DI - DH 
      2 

 
 
E = Espessura da gaxeta 
DI = Diâmetro interno da caixa de gaxeta 
DH = Diâmetro da haste 
C = (DI - E) X 3,14 
C = Comprimento de cada anel da gaxeta 
 

 
Figura 3 

 
E – Troca da Junta – Caso seja necessário trocar a junta da válvula siga o seguinte procedimento.  

a) A válvula deve estar sem pressão e em temperatura ambiente. 
b) Antes de desmontar faça marcas nas flanges da tampa e do corpo para ter a 

correta orientação quando montar. 
c) Abrir a válvula parcialmente. 
d) Soltar as porcas das flanges do corpo e da tampa. 
e) Levantar o conjunto tampa, haste e cunha. 
f) Marcar a cunha indicando a orientação de montagem. 
g) Remover a junta completamente. 
h) Com a superfície limpa, coloque uma nova junta. 
i) Recolocar a tampa na mesma orientação e tomando cuidado para não deslocar a 

junta. 
j) Apertar os parafuso de forma alternada e cruzada conforme Figura 4 abaixo. 
k) Faça a abertura e fechamento da válvula verificando se o movimento é livre. 
l) Liberar a pressão na válvula de forma gradual. Pode ser necessário apertos de 

parafusos individuais casos haja vazamento na junta após a troca. 
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Figura 4 

 
 
5 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
Para obter qualquer informação sobre a sua válvula ou se necessitar assistência técnica, favor 
informar o diâmetro e o código de rastreabilidade compostas de 2 ou 3 letras e 3 números que se 
encontra em baixo relevo no flange da válvula. 
 
NOTA:  NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES SEM A PRÉVIA CONSULTA COM NOSSO DEPTO. 
DE VENDAS. 
 
 
Continua na próxima página.
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6 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
A – Vista explodida de válvula gaveta. 

 
Figura 5 
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B – Vista explodida de válvula globo. 
 

 
Figura 6 
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