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PREFÁCIO 
    

 Este trabalho tem por objetivo a auto-avaliação dos alunos da disciplina Materiais para Tubulação e a 
consequente preparação desses alunos para a vida profissional. 

 Para cada uma das três apostilas de Materiais para Tubulação – Materiais Metálicos – foi elaborada 
uma série de questões simples e imediatas e na mesma ordem das apostilas e na sequência do conteúdo 
programático, exposto em sala de aula que aqui foram denominadas de “Estudo Orientado de MAT TUB”. 

  Após o “Estudo Orientado de MAT TUB” o aluno terá a oportunidade de aprimorar o aprendizado 
resolvendo as “Questões de MAT TUB”, igualmente na mesma ordem das apostilas e na sequência do 
conteúdo programático, porém não tão simples e nem imediatas, são questões que exigem um raciocínio 
maior. 

 Por fim temos a última parte deste trabalho denominado de “Questões Diversas”, onde as questões 
apresentadas não seguem a ordem das apostilas e nem mesmo o conteúdo programático, são questões 
profissionais, é o dia-a-dia de projetistas, de instaladores, de operadores ou de profissionais de manutenção, 
é a preparação para a vida profissional. 
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ESTUDO ORIENTADO DE MAT TUB 

Apostila 1 
1. Como se classificam os materiais ferrosos? 
2. Qual a composição do Ferro Fundido e do Aço Carbono? 
3. Quais as principais características do aço? 
4. O que significa dizer que o aço tem uma ótima usinagem? 
5. Qual a porcentagem de carbono em aços destinados a fabricação de molas, cabos e elementos de cutelaria. 
6. Qual a diferença principal entre o FoFo e o Aço? 
7. Quais os dois elementos que podem ser prejudiciais às qualidades do aço? 
8. Qual a função do silício na composição do aço carbono? 
9. O que significa dizer que o aço é de ótima usinagem? 
10. Qual a influência da porcentagem de carbono na soldabilidade do aço? 
11. Qual a influência da porcentagem de carbono na maleabilidade do aço? 
12. Qual a influência da porcentagem de carbono na resistência mecânica do aço? 
13. O que é um FoFo cinzento ou lamelar? 
14. O que é um FoFo dúctil ou nodular? 
15. O que é um aço liga ou aço ligado e como se classificam? 
16. Qual a função do manganês na composição do aço carbono? 
17. Qual a função do níquel na composição do aço carbono? 
18. O que é um aço inox? 
19. O que é um aço inox tipo 18.8? 
20. O que entende por fluência dos materiais metálicos? 
21. Como se comporta a resistência mecânica (tração / compressão) em função da temperatura? 
22. O que entende por fratura frágil? 
23. O que é corrosão dos materiais metálicos? 
24. O que é uma corrosão uniforme? 
25. O que é uma corrosão seletiva?   
26. O que é uma corrosão biológica? 
27. O que é sobre-espessura para corrosão? 
28. Qual a entidade que tem por finalidade a elaboração das normas no Brasil? 
29. Qual a entidade que normaliza os materiais para saneamento básico? 
30. Qual a entidade responsável por normas internacionais? 
31. Qual a diferença entre as normas ABNT NBR 5580 e a NBR 5590? 
32. Qual a finalidade das normas ASME/ANSI B16.1 e B16.5? 
33. Qual a finalidade das normas ASME/ANSI B16.9 e B16.11? 
34. Qual a finalidade das normas ASME/ANSI B36.10 e B16.19? 
35. Qual a entidade que normaliza as instalações petrolíferas nos EUA? 
36. Qual a entidade que normaliza as instalações petrolíferas no Brasil? 
37. Como pode ser classificado o tubo de aço ASTM A120 quanto à qualidade? 
38. Como pode ser classificado o tubo de aço ASTM A53 quanto à qualidade? 
39. Como pode ser classificado o tubo de aço ASTM A106 quanto à qualidade? 
40. O que é um meio de ligação? 
41. O que são ligações roscadas e quais os tipos de rosca utilizados em tubos de condução. 
42. Na norma NBR NM ISO 7-1, o que significa cada uma das siglas NBR, NM e ISO? 
43. Como podem ser as ligações soldadas? 
44. O que é uma solda de raiz em uma ligação de tubos de topo? 
45. O que são ligações flangeadas? 
46. Listar os acessórios de uma ligação flangeada. 
47. Qual a diferença entre as normas ASME/ANSI B16.1, B16.5 e B16.24? 
48. Quais os tipos de acabamento da face dos flanges? 
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49. Qual o tipo de junta apropriada para flanges de face plana? 
50. Qual o tipo de junta apropriada para flanges de face com ressalto? 
51. Qual o tipo de junta apropriada para flanges de face com acabamento liso? 
52. Qual o tipo de junta apropriada para flanges de face com acabamento ranhurado? 
53. Quais os processos de fabricação de um flange? 
54. Os flanges usinados podem ser usados indistintamente? 
55. O que é uma ligação tipo ponta e bolsa com junta elástica? 
56. O que é uma ligação tipo ponta e bolsa com junta mecânica? 
57. O que é uma ligação ponta e bolsa com junta travada? 
58. O que são ligações sanitárias e onde são usadas? 
59. O que são engates rápidos e onde são usados? 
60. O que é uma derivação do tipo boca-de-lobo? 
61. Qual a norma que padroniza as bocas-de-lobo? 
62. Uma boca-de-lobo substitui um tê ou um tê de redução? 
63. Qual a vantagem e a desvantagem, quanto ao meio de montagem entre um Tê e uma Boca-de-Lobo? 
64. Qual a diferença entre tubo e tubulação? 
65. O que é “DN – Diâmetro Nominal” de um tubo de aço? 
66. Quais os processos de fabricação de tubos de aço? 
67. Como são fabricados os tubos com costura? 
68. O que são tubos para condução? 
69. O que são eletrodutos? 
70. O que são tubos industriais? 
71. O que são tubos mecânicos? 
72. O que são tubos para troca térmica? 
73. O que é pressão de teste? 
74. Qual a pressão de teste para uma tubulação com pressão de trabalho de 16,0 kgf/cm2? 
75. A pressão de teste de uma tubulação pode ser realizada com ar comprimido? 
76. Qual a norma padroniza as cores das tubulações industriais? 
77. Qual a cor de acabamento das tubulações de água em geral? 
78. Qual a cor de acabamento das tubulações de ácidos em geral?  
79. Qual a cor de acabamento das tubulações de água de incêndio? 
80. Qual a cor de acabamento das tubulações de gás natural? 
81. Quais os materiais mais utilizados no isolamento de tubulações frias? 
82. Quais os materiais mais utilizados no isolamento de tubulações quentes? 
83. O que significa o termo “isolamento para proteção pessoal”? 
84. Qual a espessura do isolamento térmico em poliuretano expandido para uma linha de DN 2” a -20 oC? 
85. Qual a espessura do isolamento térmico para proteção pessoal em poliuretano expandido para uma linha de 

DN 2” a -20 oC? 
86. Qual a diferença entre o aço inox AISI 304 e o AISI 316 (ver tabela 9.1)? 
87. Qual a diferença entre o aço inox AISI 304 e o AISI 304L (ver tabela 9.1)? 
88. Qual o diâmetro externo de um tubo de aço carbono ASME/ANSI B36.10 DN 50 (2”) (ver tabela 9.6)? 
89. Qual o diâmetro externo de um tubo de aço carbono ASME/ANSI B36.19 DN 50 (2”) (ver tabela 9.7)? 
90. Qual a espessura de parede de um tubo de aço carbono ASME/ANSI B36.10 DN 50 (2”)-SCH 40 (v. tabela 9.6)? 
91. Qual a espessura de parede de um tubo de aço carbono ASME/ANSI B36.10 DN 100 (4”)-SCH 40 (v. tabela 9.6)? 
92. Qual a espessura de parede de um tubo de aço carbono ASME/ANSI B36.19 DN 25 (1”)-SCH 5S (v. tabela 9.7)? 
93. Qual a espessura de parede de um tubo de aço carbono ASME/ANSI B36.19 DN 25 (1”)-SCH 10S (v. tabela 9.7)? 
94. Qual a espessura de parede de um tubo de aço carbono ASME/ANSI B36.19 DN 25 (1”)-SCH 40S (v. tabela 9.7)? 
95. Qual a tensão admissível para um tubo a 100  oC, ASTM A53/B – sem cost. e instalação em centrais de vapor? 
96. Qual a tensão admissível para um tubo a 100  oC, ASTM A53/B – sem cost. e instalação em refinarias de 

petróleo? 
97. Qual a tensão admissível para um tubo a 150  oC, ASTM A312/TP 316 – s. c. e instalação em centrais de vapor? 
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98. Qual a tensão admissível para um tubo a 150  oC, ASTM A312/TP 316 – s. c. e instalação em refinarias de 
petróleo? 

99. Qual a tensão admissível para um flange ASTM A105-150# para uma temperatura de 30 oC? 
100. Qual a tensão admissível para um flange ASTM A105-150# para uma temperatura de 150 oC? 
101. Qual a tensão admissível para um flange ASTM A105-150# para uma temperatura de 400 oC? 
102. Qual a classe de pressão de um flange ASTM A105 submetido a 150 oC pressão de 16 kgf/cm2 ? 
103. Qual a classe de pressão de um flange ASTM A105 submetido a 150 oC pressão de 20 kgf/cm2 ? 
104. Qual o módulo de elasticidade de um tubo de aço carbono ASTM A106/B a 50 oC (ver tabelas 9.2 e 9.15)? 
105. Qual o módulo de elasticidade de um tubo de aço carbono ASTM A106/B a 250 oC (ver tabelas 9.2 e 9.15)? 
106. Qual o módulo de elasticidade de um tubo de aço carbono ASTM A106/B a 500 oC (ver tabelas 9.2 e 9.15)? 
107. Qual o limite máximo de temperatura para o tubo ASTM A312/TP 304, segundo a norma ASME/ANSI B31.1? 
108. Qual o limite máximo de temperatura para o tubo ASTM A312/TP 304, segundo a norma ASME/ANSI B31.3? 
109. Qual o limite máximo de temperatura para o tubo ASTM A312/TP 304, conforme o uso prático? 
110. Qual o limite máximo de temperatura para o tubo ASTM A312/TP 304L, conforme o uso prático? 
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ESTUDO ORIENTADO DE MAT TUB 

Apostila 2 
111. Qual a diferença entre uma conexão de ferro maleável e outra de aço forjado quanto ao meio de ligação? 
112. Como são obtidas as conexões de maleável classe 10 (150#)? 
113. Qual a aplicação das luvas de ferro maleável classe 10 (150#)? 
114. Qual a aplicação das luvas de redução maleável classe 10 (150#)? 
115. Qual a aplicação das uniões de ferro maleável classe 10 (150#)? 
116. Qual a norma NBR que padroniza ferro maleável utilizado nas conexões de ferro maleável classe 10? 
117. Qual a norma NBR que padroniza as dimensões das conexões de ferro maleável classe 10? 
118. Qual a norma NBR que padroniza o meio de ligação das conexões de ferro maleável classe 10? 
119. Qual a norma NBR que padroniza a galvanização das conexões de ferro maleável classe 10? 
120. Qual a aplicação das conexões de ferro maleável classe 10 com acabamento preto? 
121. Qual a aplicação das conexões de ferro maleável classe 10 com acabamento galvanizado? 
122. Uma luva roscada pode ser substituída por uma união roscada? 
123. Qual a função de uma bucha de redução? 
124. Uma luva de redução pode ser substituída por uma bucha de redução? 
125. Qual a aplicação do tampão (cap) de ferro maleável classe 10? 
126. Qual a aplicação do bujão (plug) de ferro maleável classe 10? 
127. Numa montagem está faltando uma luva de redução de 40 x 25 (1.1/2” x 1”). Qual a solução que pode ser 

adotada utilizando outra(s) peça(s)? 
128. Qual a principal diferença quanto à aplicação das conexões de ferro maleável classe 10 e classe 20? 
129. Onde são aplicadas as conexões de ferro maleável classe 20? 
130. Qual o meio de ligação das conexões de ferro maleável classe 20? 
131. Qual a norma ASTM que padroniza ferro maleável utilizado nas conexões de ferro maleável classe 20? 
132. Qual a norma ASTM que padroniza as dimensões das conexões de ferro maleável classe 20? 
133. Qual a norma ASTM que padroniza buchas de redução e bujões de ferro maleável classe 20? 
134. Qual a norma ASTM que padroniza uniões de ferro maleável classe 20? 
135. Qual a norma ASTM que padroniza o meio de ligação das conexões de ferro maleável classe 20? 
136. Qual a norma ASTM que padroniza a galvanização das conexões de ferro maleável classe 20? 
137. Qual a aplicação das conexões de ferro maleável classe 20 com acabamento preto? 
138. Qual a aplicação das conexões de ferro maleável classe 20 com acabamento galvanizado? 
139. Como são obtidas as conexões de aço forjado conforme ASME/ANSI B16.11? 
140. Como são conhecidas as conexões de aço forjado conforme ASME/ANSI B16.11 entre os montadores na obra? 
141. Quais as classes das conexões de aço forjado conforme ASME/ANSI B16.11? 
142. Quais os meios de ligação das conexões de aço forjado conforme ASME/ANSI B16.11? 
143. Qual a razão que impede a galvanização das conexões ASME/ANSI B16.11 com extremidades tipo encaixe e 

solda? 
144. Uma união sw pode ser substituída por uma luva sw?  
145. Existem “buchas de redução” para conexões de aço forjado conforme ASME/ANSI B16.11 com extremidades 

do tipo encaixe e solda (sw)? Qual o nome dado a essas conexões? 
146. Qual a norma do material das conexões de aço carbono forjado conforme ASME/ANSI B16.11 para 

temperaturas elevadas? 
147. Qual a norma do material das conexões de aço carbono forjado conforme ASME/ANSI B16.11 para 

temperaturas normais? 
148. Qual a norma do material das conexões de aço inox forjado conforme ASME/ANSI B16.11 para temperaturas 

elevadas? 
149. Qual a norma do material das conexões de aço carbono forjado conforme ASME/ANSI B16.11 para 

temperaturas baixas? 
150. Qual a aplicação das meias-luvas de aço forjado? 
151. Como pode ser o meio de ligação das meias-luvas de aço forjado? 
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152. Qual a razão que impede a galvanização das meias-luvas? 
153. O que é e qual a aplicação dos colares de aço forjado? 
154. Como podem ser os meios de ligação de um colar? 
155. Qual a razão que impede a galvanização dos colares de aço forjado? 
156. O que é um threadolete? 
157. O que é um topolete? 
158. O que é um sockolete? 
159. Como são obtidas as conexões tubulares de aço conforme ASME/ANSI B16.9? 
160. Qual o meio de ligação das conexões de aço conforme ASME/ANSI B16.9? 
161. Qual a conexão de aço conforme ASME/ANSI B16.9 que pode ter as extremidades planas para solda de encaixe 

ou roscadas? 
162. Qual a única conexão de aço conforme ASME/ANSI B16.9 que não é obtida de um tubo? 
163. Qual a única conexão de aço conforme ASME/ANSI B16.9 que é obtida de tubos por meio de solda? 
164. Como podem ser classificadas as curvas conforme ASME/ANSI B16.9  em função do raio de curvatura? 
165. Quais as curvas que são fabricadas de aço conforme ASME/ANSI B16.9? 
166. Como obter ou fabricar uma curva ASME/ANSI B16.9 de 30o, para solda de topo? 
167. Qual a principal diferença entre as reduções concêntricas e excêntricas? 
168. Qual a diferença entre um niple de redução e uma redução? 
169. O que é um niple tubular e como pode ser o seu meio de ligação? 
170. O que é e qual a função da pestana? 
171. Quais as normas de fabricação das pestanas? 
172. Como são obtidos os tubos de ferro fundido? 
173. Quais os meios de ligação dos tubos e conexões de ferro fundido? 
174. Quais as classes de pressão dos de ferro fundido com extremidades do tipo ponta e bolsa? 
175. Quais as classes de pressão dos de ferro fundido com extremidades flangeadas? 
176. O que é um revestimento interno de cimento e qual a norma de aplicação? 
177. Quais as principais normas aplicadas aos tubos de ferro fundido dúctil? 
178. Qual a principal aplicação dos tubos de ferro fundido dúctil com extremidades tipo ponta e bolsa? 
179. Qual a principal aplicação dos tubos de ferro fundido dúctil com extremidades flangeadas? 
180. O que são juntas travadas e qual a aplicação? 
181. Qual a função de uma peça ou conexão com aba de vedação? 
182. Qual a função do carretel? 
183. Quais os principais tipos de flanges? 
184. Quais os principais tipos de face dos flanges? 
185. Quais os principais tipos de acabamento da face dos flanges? 
186. Qual a aplicação dos flanges de aço forjado ASTM A105? 
187. Qual a aplicação dos flanges de aço forjado ASTM A181? 
188. Qual a aplicação dos flanges de aço forjado ASTM A182? 
189. Qual a aplicação dos flanges de aço forjado ASTM A350? 
190. Qual a diferença entre as normas ASTM A181 e A182? 
191. Quais as classes de pressão dos flanges de aço? 
192. Um flange de aço classe 150# pode ser usado em uma linha com pressão de serviço de 165 psi? 
193. Um equipamento em FoFo cinzento tem os flanges de sucção e recalque conforme B16.1-125#FP. Como 

devem ser os flanges das linhas de sucção e de recalque desse equipamento considerando as linhas em aço 
carbono? 

194. O que é um flange de redução e onde se aplica? 
195. Quais as classes de pressão dos flanges conforme normas DIN? 
196. Qual a norma de fabricação de um flange roscado classe PN 16, conforme normas alemãs? 
197. Qual a norma do flange cego que deve ser conectado a um flange com pescoço DIN 2634-PN 25? 
198. Qual a norma do flange roscado que deve ser conectado a um flange com pescoço DIN 2634-PN 16? 
199. Qual a norma do flange liso que deve ser conectado a um flange com pescoço DIN 2634-PN 16? 
 



 

MATERIAIS PARA TUBULAÇÃO 
MATERIAIS METÁLICOS 
ESTUDO ORIENTADO 
MAIO DE 2010 

FATEC-SP – FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 

PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
 

 

8 
 

200. Como são obtidas as conexões gomadas conforme AWWA C208? 
201. Qual a principal aplicação das conexões gomadas conforme AWWA C208? 
202. É possível solicitar a compra de uma curva DN 400, 37o43’, 3 gomos e R=2,5D conforme AWWA C208? 
203. É possível solicitar a de compra de uma curva DN 500, 57o, 4 gomos e R=2,5D conforme AWWA C208? 
204. O que é uma derivação tangencial e onde se aplica? 
205. O que é um engate e onde se aplica? 
206. O que é um engate rápido e onde se aplica? 
207. O que é um bico escalonado ou bico espigão? 
208. Como são fabricados os terminais para mangueiras? 
209. O que são ligações do tipo anel de cravação (anilha) e onde são aplicados? 
210. O que são acoplamentos conforme AWWA C606 e onde são aplicadas?  
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ESTUDO ORIENTADO DE MAT TUB 

Apostila 3 
211. Qual a diferença entre válvula e registro? 
212. Quais as funções de uma válvula? 
213. Como podem ser os meios de ligação dos extremos de uma válvula? 
214. Qual o meio de ligação usado nas válvulas de bronze para instalações prediais e domiciliares? 
215. Qual o meio de ligação usado nas válvulas de bronze para instalações industriais? 
216. Quais os meios de ligação usados nas válvulas industriais? 
217. O que é e como é instalada uma válvula tipo wafer? 
218. Quais as principais aplicações das válvulas com extremidades soldadas? 
219. Quais as principais aplicações das válvulas com extremidades com bolsas? 
220. Quais os materiais empregados na fabricação do corpo e da tampa das válvulas? 
221. Como especificar o material do corpo e da tampa de uma válvula? 
222. O que são os internos de uma válvula? 
223. Quais os materiais mais empregados nos internos de uma válvula? 
224. Qual a diferença entre tampa e castelo? 
225. Toda tampa pode ser chamada de castelo? 
226. Quais os meios de ligação entre o corpo e a tampa? 
227. Como funciona uma válvula do tipo “haste e volante fixos com rosca interna”? 
228. Como funciona uma válvula do tipo “haste e volante ascendentes com rosca interna”? 
229. Como funciona uma válvula do tipo “haste ascendente e volante fixo com rosca externa”? 
230. O que significa a sigla “OSY”? 
231. Como é executada a vedação entre o corpo e a tampa de uma válvula? 
232. Como é executada a vedação da haste de uma válvula? 
233. O que é uma válvula “re-engaxetável sob pressão”? 
234. Como pode ser o acionamento das válvulas manuais? 
235. Quais os principais meios de acionamento direto de uma válvula manual? 
236. Quais os principais meios de acionamento indireto de uma válvula manual? 
237. Qual a diferença entre “tubulação de contorno” e “by-pass”? 
238. Qual a função do by-pass? 
239. Quais as partes de uma válvula onde se emprega o bronze como material construtivo? 
240. Quais as partes de uma válvula onde se emprega o latão laminado como material construtivo? 
241. Quais as partes de uma válvula onde se emprega o ferro fundido como material construtivo? 
242. Quais as partes de uma válvula onde se emprega o aço forjado como material construtivo? 
243. Quais as partes de uma válvula onde se emprega o aço fundido como material construtivo? 
244. O que é o PTFE e onde é empregado? 
245. Como são classificas as válvulas quanto à pressão? 
246. O que é pressão nominal? 
247. O que é pressão de trabalho? 
248. O que é uma válvula de bloqueio? 
249. Qual a diferença entre “válvula de bloqueio” e “válvula on-off”? 
250. O que é uma válvula de regulagem? 
251. O que é uma válvula de controle? 
252. O que é uma válvula auto-operada? 
253. O que é uma válvula unidirecional? 
254. Uma válvula unidirecional pode ser considerada como “auto-operada”? 
255. Quais as aplicações das válvulas de gaveta? 
256. O que significa a sigla “WOG”? 
257. As válvulas de gaveta podem ser empregadas com fluidos com sólidos em suspensão? 
258. As válvulas de gaveta podem ser empregadas com fluidos em temperaturas elevadas? 
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259. Quais as principais vantagens no emprego das válvulas de gaveta? 
260. Quais as principais desvantagens no emprego das válvulas de gaveta? 
261. Quais os meios de ligação dos extremos de uma válvula de gaveta? 
262. Qual o meio de ligação empregado nas válvulas de bronze nas instalações prediais? 
263. Onde são empregadas as válvulas de gaveta com extremos do tipo encaixe e solda? 
264. Onde são empregadas as válvulas de gaveta com extremos para solda de topo? 
265. Onde são empregadas as válvulas de gaveta com extremos flangeados? 
266. Onde são empregadas as válvulas de gaveta com extremos do tipo “ponta e bolsa com junta elástica”? 
267. O que é o anel-sede de uma válvula de gaveta? 
268. Como pode ser montado o anel-sede de uma válvula de gaveta? 
269. Quais as principais aplicações das válvulas de esfera? 
270. As válvulas de esfera podem ser usadas com fluidos com sólidos em suspensão? 
271. As válvulas de esfera podem ser usadas com fluidos em temperaturas elevadas? 
272. Quais as principais vantagens no emprego das válvulas de esfera? 
273. Quais as principais desvantagens no emprego das válvulas de esfera? 
274. Como podem ser os meios de ligação de uma válvula de esfera? 
275. Como pode ser o modelo construtivo das válvulas de esfera? 
276. O que é uma válvula de esfera do tipo “esfera flutuante”? 
277. O que é uma válvula de esfera do tipo “esfera guiada”? 
278. O que é uma válvula de esfera do tipo “passagem plena”? 
279. O que é uma válvula de esfera do tipo “passagem reduzida”? 
280. O que é uma válvula de esfera do tipo “passagem venturi”? 
281. Quais os materiais empregados na fabricação do anel sede das válvulas de esfera? 
282. Qual a aplicação das válvulas com anel sede em “PTFE + carga”? 
283. Quais os meios de acionamento das válvulas de esfera manuais? 
284. Quais os materiais construtivos do corpo das válvulas de esfera? 
285. O que limita o uso das válvulas de esfera em fluidos em temperaturas elevadas? 
286. Uma válvula de esfera pode ser empregada com a função de regulagem? 
287. Quais as principais aplicações das válvulas de macho? 
288. As válvulas de macho podem ser usadas com fluidos com sólidos em suspensão? 
289. Quais as principais vantagens no emprego das válvulas de macho? 
290. Quais as principais desvantagens no emprego das válvulas de macho? 
291. Quais os materiais construtivos das válvulas de macho? 
292. Quais os meios de ligação empregados nas válvulas de macho? 
293. Como pode ser o acionamento das válvulas de macho? 
294. Quais as classes de pressão das válvulas de macho? 
295. Quais as principais aplicações das válvulas de guilhotina? 
296. As válvulas de guilhotina podem ser usadas com fluidos com sólidos em suspensão? 
297. As válvulas de guilhotina podem ser usadas com fluidos em temperaturas elevadas? 
298. Quais as principais vantagens no emprego das válvulas de guilhotina? 
299. Quais as principais desvantagens no emprego das válvulas de guilhotina? 
300. Quais os materiais construtivos das válvulas de guilhotina? 
301. Quais os meios de ligação empregados nas válvulas de guilhotina? 
302. Como pode ser o acionamento das válvulas de guilhotina? 
303. Quais as classes de pressão das válvulas de guilhotina? 
304. Quais as principais aplicações das válvulas globo? 
305. Qual a origem do nome “válvula globo”? 
306. Qual a função da válvula globo? 
307. As válvulas globo podem ser usadas com fluidos com sólidos em suspensão? 
308. As válvulas globo podem ser usadas com fluidos em temperaturas elevadas? 
309. Quais as válvulas globo que não podem ser usadas com fluidos em temperaturas elevadas? 
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310. Quais as principais vantagens no emprego das válvulas globo? 
311. Quais as principais desvantagens no emprego das válvulas globo? 
312. Quais os sistemas construtivos das válvulas globo? 
313. O que é uma válvula de agulha? 
314. Qual a função da válvula de agulha? 
315. Qual a diferença entre as funções das válvulas globo e agulha? 
316. As válvulas agulha podem ser usadas com fluidos com sólidos em suspensão? 
317. Quais os meios de ligação das válvulas globo? 
318. Qual a função do disco e da sede em uma válvula globo? 
319. A geometria do disco (obturador) influi na regulagem das válvulas globo? 
320. Quais os materiais construtivos das válvulas globo? 
321. Qual a origem do nome das válvulas borboleta? 
322. Qual a função da válvula borboleta? 
323. As válvulas borboleta podem ser usadas com fluidos com sólidos em suspensão? 
324. As válvulas borboleta podem ser usadas com fluidos em temperaturas elevadas? 
325. Quais as principais vantagens no emprego das válvulas borboleta? 
326. Quais as principais desvantagens no emprego das válvulas borboleta? 
327. Como pode ser o meio de ligação das válvulas borboleta? 
328. Qual a diferença dos meios de ligação “Wafer” e “Lug”? 
329. Onde devem ser empregadas as válvulas borboleta tipo lug? 
330. Como pode ser o acionamento manual das válvulas borboleta? 
331. O que é uma válvula de diafragma? 
332. Quais as aplicações das válvulas diafragma? 
333. As válvulas diafragma podem ser usadas com fluidos com sólidos em suspensão? 
334. As válvulas diafragma podem ser usadas com fluidos em temperaturas elevadas? 
335. Quais as principais vantagens no emprego das válvulas diafragma? 
336. Quais as principais desvantagens no emprego das válvulas diafragma? 
337. Quais as diferenças entre os modelos A e R das válvulas diafragma? 
338. Qual o modelo das válvulas diafragma (A ou R) mais adequado para fluidos com sólidos em suspensão? 
339. O que é uma válvula de mangote? 
340. Quais as aplicações das válvulas de mangote? 
341. Quais as principais vantagens no emprego das válvulas de mangote? 
342. Quais as principais desvantagens no emprego das válvulas de mangote? 
343. As válvulas de mangote podem ser usadas com fluidos com sólidos em suspensão? 
344. Uma válvula de mangote pode ser instalada em uma linha com temperatura de 250 oC? 
345. Quais as principais vantagens no emprego das válvulas de mangote? 
346. Quais as principais desvantagens no emprego das válvulas de mangote? 
347. Quais os modelos das válvulas de mangote quanto à forma do corpo? 
348. Como pode ser o acionamento das válvulas de mangote? 
349. Qual a função da válvula de retenção? 
350. As válvulas de retenção podem ser usadas com fluidos com sólidos em suspensão? 
351. Quais as aplicações das válvulas de retenção? 
352. Quais os principais tipos de válvulas de retenção? 
353. Qual a função do by-pass nas válvulas de retenção? 
354. Qual a aplicação das válvulas de retenção tipo disco integral? 
355. Qual a aplicação das válvulas de retenção tipo flap? 
356. Qual a aplicação das válvulas de retenção tipo portinhola simples? 
357. Qual a aplicação das válvulas de retenção tipo pistão horizontal? 
358. Qual a aplicação das válvulas de retenção tipo pistão vertical? 
359. Qual a aplicação das válvulas de retenção tipo disco duplo ou duplex? 
360. Qual a aplicação das válvulas de retenção de pé? 
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361. Qual a função do crivo nas válvulas de retenção de pé? 
362. O que é uma válvula redutora de pressão? 
363. Qual a aplicação das válvulas redutoras de pressão? 
364. Quais as principais vantagens no emprego das válvulas redutoras de pressão? 
365. Quais as principais desvantagens no emprego das válvulas redutoras de pressão? 
366. O que é uma válvula redutora de pressão de ação direta? 
367. O que é uma válvula redutora de pressão auto-operada? 
368. Quais as funções das válvulas de segurança e alívio? 
369. O que é uma válvula de segurança? 
370. O que é uma válvula de alívio? 
371. O que é uma válvula de segurança e alívio? 
372. Como deve ser a instalação das válvulas de segurança / alívio? 
373. O que é um acessório de tubulação? 
374. Quais as aplicações (funções) dos acessórios? 
375. O que são filtros? 
376. O que são filtros tipo Y e onde são aplicados? 
377. O que são filtros tipo cesto e onde são aplicados? 
378. O que são filtros tipo cesto duplo e onde são aplicados? 
379. O que são filtros temporários? 
380. Quais os principais modelos dos filtros temporários? 
381. Qual a função dos filtros temporários? 
382. Qual a função do visor de fluxo? 
383. Existem visores de fluxo para gases incolores? 
384. O que é uma ventosa? 
385. Quais os modelos de ventosas e as suas funções? 
386. O que é um separador de umidade? 
387. Quais são os dois modelos de separador de umidade? 
388. O que é um purgador? 
389. Quais os principais tipos de purgador? 
390. Qual o purgador mais adequado para condensado com presença de óleo? 
391. Qual o purgador mais adequado para condensado limpo? 
392. O purgador eletrônico pode ser usado com condensado com presença de óleo? 
393. O que é um manômetro? 
394. Qual a função do selo na instalação de um manômetro? 
395. Qual a função do tubo sifão na instalação de um manômetro? 
396. Qual a função do tubo capilar na instalação de um manômetro? 
397. Qual a função do amortecedor de pulsação? 
398. O que é um termômetro? 
399. Quais os principais modelos de termômetro? 
400. Qual a função do poço para termômetro? 
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QUESTÕES DE MAT TUB 

Apostila 1 
 

401. Qual a diferença entre as micro-estruturas do ferro fundido cinzento e o nodular? 
402. Por que o ferro fundido cinzento é quebradiço e nodular é maleável? 
403. Qual o elemento, além do carbono, que confere ao aço mais resistência mecânica? 
404. No manual de um equipamento o fabricante alerta: “Não realizar o teste hidrostático se a água estiver com 

temperatura inferior a 15 °C”. Qual o motivo desse alerta? 
405. Qual o tipo de corrosão que pode ocorrer nas porcas, arruelas e parafusos expostos ao tempo? 
406. Como evitar a corrosão uniforme? 
407. Qual a norma ABNT semelhante à norma americana ASME/ANSI B1.20.1 (NPT)? 
408. Qual a norma ABNT semelhante às normas DIN 2999 e ISO  7/1? 
409. O que é a rosca gás? 
410. O que é a rosca whitworth ou whitworth gás? 
411. O que significa dizer: “a tubulação está alinhada e ponteada”? 
412. O que significa dizer: “a tubulação está enraizada”? 
413. O que é um flange cego e onde é aplicado? 
414. Quais as finalidades do uso dos flanges cegos? 
415. Qual a norma americana (ASME/ANSI) que estabelece as dimensões dos flanges forjados? 
416. Qual a norma americana (ASME/ANSI) que estabelece as dimensões dos flanges fundidos? 
417. Um flange usinado pode ter as mesmas dimensões de um flange forjado ou usinado? 
418. Como se especifica um flange usinado para ser ligado a um flange forjado classe 150#? 
419. Qual a correspondência entre as furações dos flanges ASME/ANSI B16.1, B16.5 e B16.24? 
420. Uma válvula tem flanges conforme ASME/ANSI B16.24-150#FP e a tubulação é de aço carbono. Como deve ser 

a especificação dos flanges de aço carbono da tubulação? 
421. Uma válvula tem flanges conforme ASME/ANSI B16.1-250#FP e a tubulação é de aço carbono. Como deve ser a 

especificação dos flanges de aço carbono da tubulação? 
422. Um equipamento com flange ASME/ANSI deve ser ligado por uma tubulação com flanges DIM. Como deve ser 

feita essa transição ASME/ANSI para DIM? 
423. Um flange DIM pode ser ligado diretamente a um flange ASME/ANSI? 
424. Qual a diferença entre uma bolsa com junta elástica e uma bolsa com junta mecânica? 
425. Como desmontar uma junta tipo ponta e bolsa com travamento interno? 
426. O que são ligações sanitárias e onde são utilizadas? 
427. Qual a norma que estabelece as dimensões das derivações do tipo “boca-de-lobo”? 
428. Qual a diferença entre derivações executadas com meias-luvas e com colares? 
429. Quais as principais aplicações dos tubos galvanizados? 
430. Qual o motivo que impede a ligação soldada entre tubos e conexões galvanizadas? 
431. Quais as principais aplicações dos tubos pretos? 
432. Calcular, conforme a norma ASME/ANSI B31.3, a espessura de um tubo ASTM A53/B, com costura, em uma 

linha com pressão de 22,0 kgf/cm2 e temperatura de 230 oC. Adotar Coeficiente de segurança de 1,35 e 
corrosão total de 2,5 mm. 

433. Calcular, conforme a norma AWWA, a espessura de um tubo ASTM A53/B, com costura, em uma linha com 
pressão de 22,0 kgf/cm2 e temperatura de 230 oC. Adotar Coeficiente de segurança de 1,35 e corrosão total de 
2,5 mm. 

434. Calcular, conforme a norma ASME/ANSI B31.3, a espessura de um tubo ASTM A312/TP 316, com costura, em 
uma linha com pressão de 18,0 kgf/cm2 e temperatura de 150 oC. Adotar Coeficiente de segurança de 1,4. 

435. Como fazer uma ligação soldada de um tubo DN 50 (2”), inox, dimensões conforme 
ASME/ANSI B36.19-SCH 10S com um tubo OD, ASTM A270? 

436. Qual a cor básica de um tubo de água segundo a norma ABNT NBR 6493? 
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437. Em uma indústria temos os seguintes serviços: água potável, água industrial, água de resfriamento e água 
gelada. Qual a cor básica dessas tubulações e como diferenciar serviços diferentes? 

438. Como apoiar em um suporte os tubos quentes isolados? 
439. Como apoiar em um suporte os tubos frios isolados? 
440. Enumere os materiais utilizados para um isolamento a quente? 
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QUESTÕES DE MAT TUB 

Apostila 2 
 

441. Qual a diferença entre uma curva de 90o e um joelho de 90o? 
442. Onde é preferível instalar uma curva de 90o e não um joelho de 90o? 
443. Faça um esquema de instalação de um “Flange para Reservatórios de Água”. 
444. A especificação técnica de uma indústria exige tubos de aço galvanizado e conexões de ferro maleável 

classe 20, galvanizadas. Como fazer uma “quebra de especificação” para executar a instalação de um 
reservatório de água? 

445. Qual o erro da especificação: “conexões de ferro maleável preto com extremidades do tipo encaixe e solda”. 
446. Qual a diferença de aplicação entre as conexões ASME/ANSI B16.11 fabricadas de aço forjado ASTM A181 e 

A105? 
447. Que tubo se deve usar (espessura de parede) com conexões forjadas conforme ASME/ANSI B16.11, classe 

2000#, roscadas? 
448. Que tubo se deve usar (espessura de parede) com conexões forjadas conforme ASME/ANSI B16.11, classe 

3000#, soquetadas? 
449. Qual o erro da especificação: “conexões de aço forjado galvanizado com extremidades do tipo encaixe e 

solda”. 
450. Qual o erro da especificação: “conexões de aço forjado galvanizado com extremidades roscadas conforme 

ASME/ANSI B1.20.1 (NPT)”. 
451. Qual a diferença entre colares e colares de redução? 
452. Qual o meio de ligação das conexões tubulares de aço carbono ASME/ANSI B16.9? 
453. Quais as conexões que são fabricadas conforme ASME/ANSI B16.28? 
454. Qual o erro cometido na especificação: “Conexões tubulares de aço carbono ASTM A234 / WPB, dimensões 

conforme ASME/ANSI B16.9, SCH 10S, extremidades chanfradas para solda de topo conforme 
ASME/ANSI B16.25. 

455. Quando é preferível optar para um niple de redução ao invés de redução? 
456. O que é um niple tubular e quando devemos optar por esse tipo de conexão? 
457. Qual a diferença entre uma pestana MSS-SP 43 e uma pestana ASME/ANSI B16.9? 
458. Como fazer a ligação entre uma tubulação de inox com flanges soltos ASME/ANSI B16.5-150# com uma válvula 

de gaveta de bronze, extremidades flangeadas ASME/ANSI B16.24-150#FP? 
459. Como deve ser a compatibilidade entre as espessuras da tubulação e das pestanas? 
460. Qual a finalidade e a aplicação dos tubos de ferro fundido com revestimento interno com nata de cimento? 
461. Como fazer a ligação entre tubos de ferro fundido flangeados NBR 7675 ou ISO 2531 com tubos de aço 

carbono flangeados conforme ASME/ANSI B16.5? 
462. Como fazer a ligação entre tubos de ferro fundido tipo ponta e bolsa com tubos de aço carbono flangeados 

conforme ASME/ANSI B16.5? 
463. Como fazer a ligação entre um tubo de ferro fundido DN 100 (4”), tipo ponta e bolsa, com um tubo de aço 

carbono DN 100 (4”)? 
464. Como fazer a ligação entre um tubo de ferro fundido DN 150 (6”), tipo ponta e bolsa, com um tubo de aço 

carbono DN 150 (6”)? 
465. Como fazer a ligação entre um tubo de ferro fundido DN 200 (8”), tipo ponta e bolsa, com um tubo de aço 

carbono DN 200 (8”)? 
466. Podemos fazer uma solicitação de compra de uma extremidade ponta e flange ou bolsa e flange ou ainda um 

toco com flanges com flanges com furação conforme ASME/ANSI B16.5-150#FR? 
467. Qual a aplicação das peças com abas de vedação? 
468. O que é uma junta gibault (tipo dresser) e onde é utilizada? 
469. O que é uma junta bipartida e onde é utilizada? 
470. Um flange de aço carbono ASME/ANSI B16.5-150#FR pode ser ligado a outro ASME/ANSI B16.5-300#FR? 
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471. Um flange de aço carbono forjado ASME/ANSI B16.5-150#FP pode ser ligado a outro de FoFo 
ASME/ANSI B16.1-125#FP? 

472. Um flange de aço carbono forjado ASME/ANSI B16.5-150#FP pode ser ligado a outro de bronze ASME/ANSI 
B16.24-150#FP? 

473. Um flange roscado DIN 2566 – PN 10 pode ser ligado a um flange de pescoço DIN 2632 – PN 10? 
474. Um flange roscado DIN 2566 – PN 10 pode ser ligado a um flange roscado ASME/ANSI B16.5-150#FR? 
475. Como especificar o material das conexões gomadas de aço carbono? 
476. Qual a norma que estabelece as dimensões das conexões gomadas de aço carbono? 
477. Quais os materiais vedantes dos engates rápidos tipo refinaria? 
478. Quais os materiais de fabricação dos bicos escalonados (bico espigão)? 
479. O que é uma mangueira empatada? 
480. Quais os serviços onde são empregadas as conexões com anel de cravação (anilhas)? 
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QUESTÕES DE MAT TUB 

Apostila 3 
 

481. Todas as válvulas de gaveta podem operar em altas temperaturas? 
482. O que impede uma válvula de gaveta de operar em altas temperaturas? 
483. Válvulas de gaveta podem operar com fluidos com tintas, vernizes e resinas? 
484. O que significa dizer que uma válvula tem a haste com rosca externa? 
485. Quais os esforços atuantes na haste de uma válvula de gaveta com volante fixo e rosca externa? 
486. Quais os esforços atuantes na haste de uma válvula de gaveta com haste fixa com rosca interna e volante fixo? 
487. Qual a vantagem no emprego de volante com acionamento indireto por meio de engrenagens paralelas de 

redução ou de coroa e pinhão? 
488. Em quais diâmetros são fabricadas as válvulas de gaveta em aço fundido? 
489. Em quais diâmetros são fabricadas as válvulas de gaveta em aço forjado? 
490. O que significa dizer que uma válvula de esfera tem o corpo bipartido? 
491. O que significa dizer que uma válvula de esfera tem o corpo tripartido? 
492. Qual a vantagem de uma válvula esfera de passagem plena? 
493. Qual a vantagem de uma válvula esfera de passagem reduzida, além de ter menor custo? 
494. Quais as providências a serem tomadas quando da instalação de válvulas de esfera com extremos do tipo 

encaixe e solda (sw)? 
495. Quais as vantagens em se optar por válvulas com niples para solda de topo ao invés de encaixe para solda? 
496. Válvulas de macho podem ser empregadas em linhas de esgoto sanitário? 
497. Válvulas de macho podem ser empregadas em linhas de óleo diesel? 
498. Válvulas de macho podem ser empregadas em linhas com fluidos quentes? 
499. Quais os principais meios de acionamento das válvulas de macho? 
500. Quais os dois tipos de passagem para válvulas de macho de três vias? 
501. Qual a diferença entre uma válvula guilhotina e uma válvula faca? 
502. Como pode ser o meio de vedação entre o corpo e o obturador de uma válvula guilhotina? 
503. Quais os meios de ligação para as válvulas de guilhotina? 
504. Qual a principal aplicação das válvulas de guilhotina? 
505. Válvulas de guilhotina podem operar com fluidos quentes? 
506. Qual a principal função de uma válvula globo? 
507. Como podem ser as válvulas globo quanto à forma construtiva? 
508. Uma válvula angular pode substituir um cotovelo em uma instalação? 
509. Quais as vantagens das válvulas oblíquas em relação à válvula globo reta (comum)? 
510. As válvulas de agulha podem ser classificadas como válvulas globo? 
511. Quanto à capacidade de regulagem como podem ser classificas as válvulas globo e as de agulha? 
512. Uma válvula globo que opera com pressão elevada oferece maior resistência à abertura? 
513. Uma válvula globo que opera com pressão elevada oferece maior resistência ao fechamento? 
514. Qual a vantagem em se ter uma válvula globo como by-pass de uma válvula gaveta? 
515. Qual o motivo de se fabricar válvulas de agulha com hastes com rosca fina (passo pequeno)? 
516. O que inviabiliza a fabricação de válvulas de agulha de diâmetros grandes? 
517. Quais as funções de uma válvula borboleta? 
518. Válvulas borboleta podem operar com fluidos quentes? 
519. Válvulas borboleta podem operar com fluidos com sólidos em suspensão? 
520. Como pode ser o acionamento das válvulas borboleta do tipo manual? 
521. Qual a função e a importância do disco dentado com alavanca de travamento no acionamento manual das 

válvulas borboleta? 
522. Quais os principais elastômeros usados na vedação das válvulas borboleta? 
523. Qual o tipo de junta de vedação usado nas válvulas borboleta tipo wafer com sede em neoprene? 
524. Qual a aplicação das válvulas borboleta com vedação do tipo metal x metal? 
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525. Quais as funções de uma válvula diafragma? 
526. Válvulas diafragma podem operar com fluidos quentes? 
527. Válvulas diafragma podem operar com fluidos com sólidos em suspensão? 
528. Qual o tipo de válvula diafragma é mais apropriado para operar com fluidos com sólidos em suspensão? 
529. Quais os principais elastômeros usados na vedação das válvulas diafragma? 
530. Qual o revestimento interno das válvulas diafragma mais apropriado para serviços com cloro e seus derivados? 
531. Qual o principal inconveniente ao se usar válvulas de mangote em tubulações plásticas? 
532. Qual o único meio de ligação empregado nas válvulas de mangote? 
533. Qual a junta de vedação das válvulas de mangote? 
534. Na seleção de válvulas de mangote, o corpo dessa válvula deve ser compatível com o material do tubo? 
535. Qual a função do by-pass nas válvulas de retenção? 
536. Qual o motivo que impede uma válvula de retenção portinhola simples ou dupla portinhola ter um by-pas na 

própria válvula? 
537. Como executar um by-pass em uma válvula de retenção de portinhola simples ou dupla portinhola? 
538. Quando optar por uma válvula de redução de ação direta e não por uma auto-operada? 
539. Qual a razão da válvula de segurança / alívio ter o bocal de saída geralmente maior que o bocal de entrada? 
540. Qual o motivo que impede a colocação de válvulas de bloqueio na entrada das válvulas de segurança / alívio? 
541. Como executar a manutenção nas válvulas de segurança e alívio? 
542. Como deve ser instalado um filtro Y em uma linha vertical? 
543. Como deve ser instalado um filtro Y em uma linha horizontal? 
544. Qual a função do filtro temporário na operação de limpeza da tubulação? 
545. Um filtro Y tem o elemento filtrante “mash 40” e outro filtro Y têm o elemento filtrante “mash 10”. Qual delas 

oferece um grau maior de filtragem? 
546. Quais os pontos de uma adutora que se devem instalar ventosas? 
547. Qual a diferença entre as ventosas simples e as de tríplice função? 
548. Qual a diferença entre uma ventosa e um “vent”? 
549. Qual dos dois modelos de separador de umidade é mais eficiente, o vertical ou horizontal? 
550. Quando optar por um separador de umidade horizontal? 
551. Qual o ponto de uma linha que se deve instalar um purgador? 
552. É possível instalar purgadores termodinâmicos em linhas de ar comprimido? 
553. Qual deve ser a escala do mostrador de um manômetro que será instalado em uma linha com pressão de 

serviço de 15,0 kgf/cm2? 
554. O que impede a instalação de manômetros do tipo bourdon junto a equipamentos com vibração? 
555. Como instalar manômetros tipo bourdon em equipamentos ou linhas sujeitos a vibração? 
556. Como funciona o escape de pressão das válvulas de esfera para manômetros? 
557. Como deve ser instalado um termômetro de par bimetálico? 
558. Como instalar termômetros em linhas isoladas? 
559. Como instalar termômetros em linhas de DN 50 (2”)? 
560. Como instalar termômetros em linhas com diâmetros inferiores a DN 50 (2”)? 
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QUESTÕES DIVERSAS 
 
561. Após definir a função de uma válvula, quais as demais características que se deve ter em conta para a 

definição completa do modelo dessa válvula? 
 
562. Uma válvula de bloqueio pode ser usada como válvula de regulagem? 

 
563. Qual a função da haste de uma válvula? 
 
564. Qual o nome do elemento que realiza a vedação da haste? 
 
565. Qual o nome do elemento que regula o elemento de vedação da haste? 
 
566. O que é uma válvula re-engaxetável sob pressão? 
 
567. O que é uma válvula de fecho rápido? 
 
568. Qual o meio de acionamento manual indicado para uma válvula de bloqueio de grande diâmetro para serviços 

com alta pressão? 
 
569. Qual a finalidade da pintura de fundo “primer” em uma tubulação? 
 
570. Qual a finalidade da pintura de acabamento (colorida) em uma tubulação? 
 
571. Qual a cor utilizada e qual a notação Munsell para tubos de água industrial? 
 
572. O que significa os termos “NF” ou “NA” junto às válvulas em um fluxograma? 
 
573. O bocal de um tanque deverá ser interligado a uma tubulação. Listar as conexões necessárias para essa 

interligação. 
 

TANQUE TUBULAÇÃO 

TAG MATERIAL BOCAL MATERIAL ESPECIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO 

TQ-01 A. C. 2”-NPT – Interna A. C. DN 1.1/2” – SCH 40 – RO NPT 

TQ-02 A. C. 4”-B16.5-150#FR – SO A. C. DN 4”– SCH 40 – B16.5-150#FR – SO 

TQ-03 A. C. 1”-BSP – Interna A. C. GALV. DN 2”– SCH 40 – B16.5-150#FR – SCR 

TQ-04 A. C. 2”-BSP – Interna A. C. GALV. DN 2”– SCH 40 – B16.5-150#FR – SO 

TQ-05 A. C. 1.1/2”-NPT – externa A. C. DN 1.1/2” – SCH 40 – RO BSP 

TQ-06 Inox 1.1/2”-NPT – Interna Inox DN 2” – SCH 10S – SW 

TQ-07 Inox 4”-B16.5-150# – LJ Inox DN 3”– SCH 5S – B16.5-150# – LJ 

TQ-08 Inox 1.1/2”-BSP – Interna Inox DN 2” – SCH 40S – RO NPT 

TQ-09 Inox 4”- B16.5-150#FR – WN Inox DN 6” – SCH 5S – B16.5-150# – LJ 

TQ-10 Inox 1.1/2”-NPT – externa Inox DN 1.1/2” – SCH 5S – SW 
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574. O bocal de saída de um caminhão tanque deverá ser interligado a uma bomba de transferência por meio 
mangueiras com engate rápido do tipo refinaria. Listar as conexões necessárias para essas interligações 
sabendo que: 
a.  A mangueira deverá ter as duas extremidades do tipo ponta com o mesmo diâmetro. 

b.  O caminhão tem o engate rápido do tipo bolsa. 

c.  A bomba deve ter o engate rápido do tipo bolsa. 

 

CAMINHÃO BOMBA DE TRANSFERÊNCIA 
SUGESTÃO 

TAG BOCAL BOCAL DE SUCÇÃO DA BOMBA MANGUEIRA 

CA-01 2.1/2” DN 2”– B16.5-150#FR – SO 2.1/2” 

 
 

CA-02 2.1/2” DN 2”– B16.5-150#FR – SO 3” 

CA-03 2.1/2” DN 2.1/2”– B16.5-150#FR – SO 4” 

CA-04 3” DN 2.1/2”– B16.5-150#FR – SO 2.1/2” 

CA-05 3” DN 3”– B16.5-150#FR – SO 3” 

CA-06 3” DN 3”– B16.5-150#FR – SO 4” 

CA-07 3” DN 2”– B16.5-150#FR – SO 2.1/2” 

CA-08 4” DN 3”– B16.5-150#FR – SO 3” 

CA-09 4” DN 2.1/2”– B16.5-150#FR – SO 3” 

CA-10 4” DN 3”– B16.5-150#FR – SO 4” 

 

 

575. Identificar as conexões de ferro maleável classe 10, assinaladas nos arranjos abaixo. 
 

a. 
4

32

1

DN 1/2"

DN 3
/4

"

DN 1"

 

b. 

4

32

1

DN 2"

DN 1.1/2"

 

    

c. 
2

4
DN 2"

DN 1"

3

1

 

d. 

DN 2"

DN 2"

DN 1"

1

432  
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576. Identificar as conexões de aço forjado tipo sw, classe 3000, assinaladas nos arranjos abaixo. 

a. 

4

DN 2"

DN 1"

3

1

2

DN 2"

DN 1"

 

b. 4

2

1

DN 1.1/2"

DN 1"

 

    

c. 

4

32

1

DN 1/2"

DN 1"

DN 1.1/2"

DN 1.1/2"

 

d. 4

3

2

1

DN 2"

DN 1.1/2"

 

 

 

577. Identificar as conexões de aço carbono forjado, extremidades roscadas, assinaladas nos arranjos abaixo. 
 

a. 
4

DN 2"

DN 3/4"

3

1

2

D
N

 1
"

 

b. 4

2

1

DN 1.1/2"

DN 1"

 

    

c. 

1

32

DN 1/2"DN 1.1/2"

DN 1.1/2"

DN 1"4

 

d. 
3

4

1 2
DN 1"

DN 1"

DN 2"

 
 

 

578. Identificar as conexões tubulares de aço carbono ASME/ANSI B16.9, assinaladas nos arranjos abaixo. 
 

a. 
DN 6"

D
N

 4
"

D
N

 6
"

D
N

 4
"

1 2 3

4

 

b. 

DN 1"
ROSCADO

21 3 4

DN 6"

DN 3"
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c. 
DN 6"

D
N

 4
"

D
N

 4
"

1 2 3

4 D
N

 6
"

 

d. 

DRENO - DN 1"
ROSCADO

2
1

3 4

DN 6"

DN 3"

 
 

 

579. Identificar as conexões tubulares de aço inox ASME/ANSI B16.9, assinaladas nos arranjos abaixo. 
 

a. 

DN 6"

3 421

 

b. 

DN 4"

3 41

DN 3"

 
    

c. 

DN 6"

41

DN 4"

2 3

DN 1"

 

d. 
DN 6"

3 41

DN 6"

2

DN 1"

 
 

 

 

580. Identificar as conexões de ferro fundido, assinaladas nos arranjos abaixo. 

a. 

321

4
DN 200 DN 100

DN 200

 

b. 

321

4

DN 300
DN 100

DN 200

 
    

c. 
DN 100

RESERVATÓRIO

1

2

3

4

DN 100

DN 100

DN 200

 

d. 
DN 100

RESERVATÓRIO
2

3

4

DN 100

DN 100

DN 200

1
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581. A água de selagem de uma bomba deverá ser interligada desde o ramal de água de selagem até a bomba por 
meio de uma mangueira de borracha com reforço de nylon. Qual o material necessário para essa interligação? 

 

BOMBA MANGUEIRA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SELAGEM 

TAG MATERIAL BOCAL DN COMPRIMENTO MATERIAL DN 

BC-01 A. C. 1”-NPT - FÊMEA 1” 1200 mm AÇO CARB. GALV. 1”- NPT - FÊMEA 

BC-02 FoFo 1/2”- NPT - FÊMEA 3/4” 950 mm AÇO CARB. GALV. 3/4”- NPT - FÊMEA 

BC-03 INOX 3/4”- BSP - FÊMEA 1” 1100 mm AÇO INOX 1”- NPT - FÊMEA 

BC-04 INOX 1/2”- BSP - FÊMEA 1/2” 900 mm AÇO INOX 3/4”- NPT - FÊMEA 

 

 

582. A interligação de um compressor alternativo com a tubulação deverá ser executada por meio de uma 
mangueira de borracha duplamente reforçada com nylon, para pressões de 150#, com reforço externo com 
trançado de aço inox, empatada em ambos os extremos. Qual o material necessário para essa interligação? 

 

COMPRESSOR MANGUEIRA TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO 

TAG MATERIAL BOCAL DE SAÍDA DN COMPRIMENTO MATERIAL DN 

CA-01 A. C. 1”-NPT - FÊMEA 1” 2200 mm AÇO CARB. GALV. 1”- NPT - FÊMEA 

CA-02 A. C. 1.1/2”- NPT - FÊMEA 1.1/2” 2000 mm AÇO CARB. GALV. 2”- NPT - FÊMEA 

CA-03 A. C. 2”- BSP - FÊMEA 2” 2100 mm AÇO CARB. PRETO 2”- NPT - SW 

CA-04 A. C. 2.1/2”- BSP - FÊMEA 2.1/2” 1900 mm AÇO CARB. PRETO 3”- NPT - SW 

 

583. Identificar as válvulas e acessórios assinalados nas fotos. 
 

a. 

 

b. 

 
    

c. 

 

d. 
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584. Identificar as válvulas e acessórios assinalados nas fotos. 
 

a. 

 

b. 

 
    

c. 

 

d. 

 
 

585. Identificar as conexões assinaladas nas fotos. 

a. 

 

b. 

 
    

c. 

 

d. 
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586. Identificar as válvulas, conexões e acessórios assinalados nas fotos. 

a. 

 

b. 

 
    

c. 

 

d. 

 
 
 
 
587. Selecionar a válvula mais indicada: 
 

SERVIÇO FUNÇÃO DN PRESSÃO TEMP. VÁLVULA SELECIONADA 

Água Potável Regulagem 20 (3/4”) 3 bar 5 – 40 oC  

Ar comprimido Bloqueio 25 (1”) 150# 5 – 50 oC  

Ar de instrumentos Regulagem 20 (3/4”) 150# 5 – 50 oC  

Vapor de baixa pressão Regulagem 40 (1.1/2”) 150# 150 oC  

Lama Bloqueio 200 (8”) 5 bar 5 – 30 oC  

Água de resfriamento Bloqueio 150 (6”) 150# 5 - 20 oC  

Água bruta Retenção 500 (20”) 10 bar 5 – 35 oC  

Gás natural Regulagem fina 20 (3/4”) 3 bar 5 – 35 oC  

Piche Bloqueio 80 (3”) 150# 175 oC  

Óleo diesel Bloqueio 100 (4”) 2 bar 5 – 40 oC  

Etanol Retenção 50 (2”) 150# 5 - 20 oC  
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588. Completar a especificação abaixo: 
 
  SERVIÇO: ÁGUA INDUSTRIAL 

CLASSE DE PRESSÃO: 150# 
TEMPERATURA: 40 oC 
CORROSÃO: 1,50 mm 

   
DIÂMETROS ESPECIFICAÇÃO NOTA: 
   
TUBOS:   
DN 15 a 40 Tubo de aço carbono ASTM A53/B, (opção: API 5L / B) preto, sem 

costura, dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, 
extremidades planas para solda de encaixe conforme 
ASME/ANSI B16.11. 

 

DN 50 a 200 Tubo de aço carbono ASTM A53/B, (opção: API 5L / B) preto, com 
costura, dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, 
extremidades chanfradas para solda de topo conforme 
ASME/ANSI B16.25. 

 

   
CONEXÕES:   
DN 15 a 40 Conexões de aço carbono forjado ASTM A181, pretas, dimensões 

conforme ASME/ANSI B16.11 - Classe 3000#, extremidades para 
solda de encaixe. 

Ref.: Conflange, Ciwal, Brava. 

DN 50 a 200 Conexões tubulares de aço carbono ASTM A234/WPB, pretas, sem 
costura, dimensões conforme ASME/ANSI B16.9 - SCH 40, 
extremidades chanfradas para solda de topo conforme 
ASME/ANSI B16.25. 

Ref.: Conflange, Ciwal. 

   
UNIÕES:   
DN 15 a 40  Ref.: Conflange, Ciwal, Brava. 
   
FLANGES:   
DN 15 a 40  Ref.: Conflange, Ciwal, Brava. 
DN 50 a 200 Flanges sobrepostos de aço carbono forjado ASTM A181, pretos, 

classe 150#, face com ressalto, dimensões conforme ASME/ANSI 
B16.5, face com acabamento com ranhuras concêntricas conforme 
MSS-SP 6. 

Ref.: Conflange, Ciwal, Brava. 

   
JUNTAS:   
DN 15 a 200 Junta de papelão hidráulico composto de borracha nitrílica NBR 

com reforço de carbono e grafite, classe 150#, espessura 1,6mm 
(1/16”). 

Ref.: Teadit NA1100 

   
PARAFUSOS: Parafuso tipo máquina, cabeça sextavada, série pesada, de aço 

carbono ASTM 307/B, dimensões conforme ASME/ANSI B18.2.1, 
rosca total conforme ASME/ANSI B1.1,classe 2A, galvanizados. 

 

   
PORCAS: Porca sextavada, série pesada, de aço carbono ASTM 307/B, 

dimensões conforme ASME/ANSI B18.2.1, rosca total conforme 
ASME/ANSI B1.1, classe 2B, galvanizados. 
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ARRUELAS: Arruela circular lisa de aço carbono 1010/1020, série pesada, 
acabamento galvanizado. 

 

   
V. GAVETA:   
DN 15 a 40   
DN 50 a 200   
   
V. GLOBO:   
DN 15 a 40   
   
V. RETENÇÃO:   
DN 15 a 40   
DN 50 a 200   
   
 
 
 
 
 
 
 
589. Identificar os acessórios e as válvulas no esquema da “Estação Redutora de Pressão” abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 3 

5 4 

6 

7 

8 
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590. Elaborar a Lista de Material do isométrico abaixo – Especificação A1 – Página 32. 
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591. Elaborar a Lista de Material do isométrico abaixo – Especificação A1 – Página 32. 
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592. Elaborar a Lista de Material do isométrico abaixo – Especificação A1 – Página 32. 
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593. Elaborar a Lista de Material do isométrico abaixo – Especificação A1 – Página 32. 
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ESPECIFICAÇÃO: A1 
Pressão máxima: 10,5 Bar 
Temperatura máxima: 66°C  
Fluido: Ar comprimido 
 
 
 
Tubo - DN 65 (2.1/2”) a DN 200 (8”) 
Tubo de aço carbono ASTM A53/B, (opção: API 5L / B) preto, com costura, dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-
SCH 40, extremidades chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI B16.25. 
 
Tubo - DN 15 (1/2”) a DN 50 (2”) 
Tubo de aço carbono ASTM A53/B, (opção: API 5L / B) preto, sem costura, dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-
SCH 40, extremidades planas para solda de encaixe conforme ASME/ANSI B16.11. 
 
Conexões - DN 65 (2.1/2”) a DN 200 (8”) 
Conexões tubulares de aço carbono ASTM A234/WPB, pretas, sem costura, dimensões conforme ASME/ANSI B16.9 - 
SCH 40, extremidades chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI B16.25. 
Ref.: Conflange, Ciwal. 
 
Conexões - DN 15 (1/2”) a DN 50 (2”) 
Conexões de aço carbono forjado ASTM A105, pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.11 - Classe 3000#, 
extremidades para solda de encaixe. 
Ref.: Conflange, Ciwal, Brava. 
 
Uniões - DN 15 (1/2”) a DN 50 (2”) 
Uniões de aço carbono forjado ASTM A105, pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.11 - Classe 3000#, acento 
cônico de aço inox, extremidades para solda de encaixe. 
Ref.: Conflange, Ciwal, Brava. 
 
Flanges - DN 15 (1/2”) a DN 200 (8”) 
Flanges de aço carbono forjado ASTM A105, pretos, classe 150#, face com ressalto, dimensões conforme ASME/ANSI 
B16.5, face com acabamento com ranhuras concêntricas conforme MSS-SP 6. 
Ref.: Conflange, Ciwal, Brava. 
 
Junta para Flanges - DN 15 (1/2”) a DN 200 (8”) 
Junta de papelão hidráulico composto de borracha nitrílica NBR com reforço de carbono e grafite, classe 150#, 
espessura 1,6mm (1/16”). 
Ref.: Teadit NA1100 
 
Parafusos. 
Parafuso tipo estojo de aço ligado ASTM A193/B7, dimensões conforme ASME/ANSI B18.2.1, rosca total conforme 
ASME/ANSI B1.1. 
 
Porcas. 
Porca sextavada de aço carbono ASTM A194/2H, rosca ASME/ANSI B1.1, rosca conforme ASME/ANSI B1.1. 
 
Arruelas. 
Arruela circular lisa de aço carbono 1010/1020, acabamento galvanizado. 
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Válvula Gaveta - DN 65 (2.1/2”) a DN 200 (8”) 
Válvula gaveta, em aço carbono fundido ASTM A216/WCB, classe 150#, castelo aparafusado ao corpo (OS&Y), haste 
ascendente com rosca externa, internos em aço inox AISI 410, volante fixo, extremidades flangeadas conforme 
ASME/ANSI B16.5-150#-FR, face a face conforme ASME/ANSI B16.10. 
Ref.: Ciwal fig. 50 
 
Válvula Gaveta - DN 15 (1/2”) a DN 50 (2”) 
Válvula gaveta, em aço carbono forjado ASTM A105, classe 800#, castelo em arco aparafusado ao corpo, haste 
ascendente com rosca interna, internos em aço inox AISI 410, volante ascendente, extremidades do tipo encaixe e 
solda conforme ASME/ANSI B16.11, construção conforme API 602. 
Ref.: Ciwal fig. 52 
 
Válvula Globo - DN 65 (2.1/2”) a DN 200 (8”) 
Válvula globo, em aço carbono fundido ASTM A216/WCB, classe 150#, castelo aparafusado ao corpo (OS&Y), haste 
ascendente com rosca externa, internos em inox, volante ascendente, extremidades flangeadas conforme 
ASME/ANSI B16.5-150#-FR, face a face conforme ASME/ANSI B16.10. 
Ref.: Ciwal fig. 35 
 
Válvula Globo - DN 15 (1/2”) a DN 50 (2”) 
Válvula globo, em aço carbono forjado ASTM A105, classe 800#, castelo em arco aparafusado ao corpo, haste 
ascendente com rosca interna, internos em aço inox AISI 410, volante ascendente, extremidades do tipo encaixe e 
solda conforme ASME/ANSI B16.11, construção conforme BS 2995. 
Ref.: Ciwal fig. 53 
 
Válvula Esfera - DN 15 (1/2”) a DN 50 (2”) 
Válvula esfera, em aço carbono forjado ASTM A105, classe 150#, esfera em inox tipo 304 com passagem plena, corpo 
tripartido, extremidades para solda de encaixe , vedação em PTFE (teflon), acionamento por meio de alavanca. 
Ref.: Ciwal fig. 292 – Valmicro – Dox – Nova Americana 
 
Válvula de Retenção - DN 65 (2.1/2”) a DN 200 (8”) 
Válvula de retenção com dupla portinhola, classe 150#, tipo Wafer, corpo em aço carbono fundido ASTM A216/WCB, 
sede de vedação em Buna-N, disco em aço inox AISI 304, molas em inox AISI 302, para montagem entre flanges 
ASME/ANSI B16.5-150#FR, construção conforme API 594. 
Ref.: RTS 
 
Válvula de Retenção - DN 15 (1/2”) a DN 50 (2”) 
Válvula de retenção tipo pistão, em aço carbono forjado ASTM A105, classe 800#, tampa aparafusada ao corpo, 
internos em inox AISI 410, extremidades para solda de encaixe conforme ASME/ANSI B16.11, construção conforme 
BS 2995. 
Ref.: Ciwal fig. 251 – Tecval – Scai  
 
DIVERSOS: 
Válvula Redutora de Pressão - DN 15 (1/2”) e DN 20 (3/4”) 
Válvula Redutora de Pressão para Ar Comprimido, tipo auto operada, classe 300 #, corpo e tampa em aço carbono 
fundido ASTM A216/WCB, internos em aço inox , extremidades flangeadas conforme ANSI B16.5 ou roscadas NPT 
conforme ANSI B1.20.1. 
Ref. : Spirax Sarco  25PA 
 
Válvula de Segurança - DN 15 (1/2”) a DN 50 (2”)  
Válvula de Segurança para Ar Comprimido, corpo em aço carbono fundido ASTM A216/WCB e internos em aço inox., 
extremidades roscadas NPT conforme ANSI B1.20.1. 
Ref. : Spirax Sarco  SV 17 
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TABELA DE DERIVAÇÕES: 
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