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PRIMEIRA PARTE 
 

 
1. Como são classificadas as ligas ferrosas com relação ao teor de 

carbono (C)? 
R. As ligas ferrosas são em princípio, divididas em dois grupos: 
Aços, com teores de carbono (C) até 2,0 %; 
Ferros fundidos, com teores de carbono (C) acima de 2,0 % e raramente 
superior a 4,0 %. 
 
2. O que é aço carbono? 
R. São ligas de ferro-carbono contendo desde 0,05% até cerca de 2,0 % de 
carbono (C), além de  elementos residuais, como manganês (Mn), silício (Si), 
fósforo (P) e o enxofre (S), resultantes dos processos de fabricação. 

 
 
3. Citar as principais características do aço carbono. 
R.  Cor acinzentada 
 Peso específico 7,8 Kgf/dm³ 
 Fusão 1350 à  1400 ºC 
 Maleabilidade Boa 
 Ductilidade Boa 
 Tenacidade Boa 
 Usinagem Ótima 
 Soldabilidade Ótima 
 
 
4. Qual a influência da porcentagem do carbono na soldabilidade do aço 

carbono? 
R.  0,05 a 0,15 % Grande maleabilidade e fácil soldagem 
 0,15 a 0,30 % Maleável e Soldável 
 0,30 a 0,40 % Difícil soldagem 
 0,40 a 0,60 % Muito difícil soldagem 
 0,60 a 1,50 % Não se solda 
 
5. O tubo de aço carbono é de difícil ou de fácil soldagem? 
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R. É de fácil soldagem para teor de carbono até 0,15%. Teor igual ou acima 
de 0,30%, torna-o de difícil soldagem. Entre 0,60 a 1,50%, não se solda. 
6. O que é aço-liga ou aço ligado? 
R. São aços que recebem adição de um ou mais elementos de liga no 
processo de fabricação, conforme a finalidade a que se destinam. 
 
7. Quais são os elementos mais usuais na fabricação de aço liga? 
R. Os elementos de liga mais usuais são: Níquel (Ni), Cromo (Cr), Vanádio 
(V), Cobalto (Co), Silício (Si), Manganês (Mn), Tungstênio (W), Molibidênio 
(Mo)  e o  Alumínio (Al). 
 
8. Como se classifica o aço ligado quanto à porcentagem dos elementos 

de liga? 
R. Baixa liga até 5% de elementos de liga 
 Média liga de 5% até 10% de elementos de liga 
 Alta liga acima de 10% de elementos de liga 
 
9. Qual é a principal característica do aço inoxidável? 
R. Caracterizam-se pela alta resistência à corrosão atmosférica, bem como 
à ação de outros meios gasosos ou líquidos. 
 
10. Quais são os elementos químicos que garantem a passividade do aço 

inoxidável? 
R. Os aços adquirem passividade quando ligados com alguns outros 
elementos metálicos, entre os quais o cromo (Cr) e o níquel (Ni) e, em menor 
grau, o cobre (Cu), o silício (Si), o molibdênio (Mo) e o alumínio (Al). O cromo 
(Cr) é, o elemento mais eficiente de todos, quando empregado com teores 
acima de 10%. 
 
11. O que são aços inoxidáveis? 
R. Os aços inoxidáveis são aços de alta liga contendo de 12% a 26% de 
Cromo (Cr) e até 22% de Níquel (Ni). 

 

 

 
12. O que é ferro fundido? 
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R. Os ferros fundidos são ligas de ferro (Fe) e carbono (C) com alto teor de 
carbono. Em média, de 3 a 4 % de carbono (C). 
 
13. Quais são as principais características do ferro fundido? 
R. Temperatura de fusão de aproximadamente 1200ºC e resistência à 
tração na ordem de 1000 a 2000 kgf/cm². 
 
14. Qual a diferença primordial entre o ferro fundido e o aço carbono? 
R. A diferença primordial está na porcentagem de carbono contida em cada 
um deles, sendo o aço carbono uma liga ferro-carbono contendo geralmente 
0,05% até cerca de 2% de Carbono, além de certos elementos residuais 
(Mn, Si, P e S) e o ferro fundido uma liga ferro carbono com alto teor de 
carbono, em média possuem de 3% a 4% de carbono em sua composição. 
 
15. Como se classificam os ferros fundidos? 

R. Os ferros fundidos classificam-se, 
segundo o estado de carbono no ferro-
fundido nas seguintes categorias: ferro 
fundido cinzento ou lamelar, ferro fundido 
nodular ou dúctil, ferro fundido maleável 
ou branco, ferro fundido temperado e 
ferro fundido especial. 

 
 
16. Qual a diferença entre o ferro fundido cinzento e o ferro fundido nodular 

com relação à grafita? 
R. A diferença com relação à grafita, é que no ferro fundido cinzento a 
grafita tem forma de lamelas, devido ao teor de carbono (acima de 2%) e 
mais a quantidade elevada de silício promovem a formação parcial de 
carbono livre, na forma de lamelas ou veios de grafita. No ferro fundido 
nodular a grafita tem forma esferoidal resultante de um tratamento 
realizado no material ainda em estado líquido a “nodulização”. 
 
17. Como se apresenta a micro-estrutura do ferro fundido cinzento e do 

ferro fundido dúctil? 
R. A micro-estrutura do ferro fundido cinzento possui veios de grafita na 
forma de lamelas e a do ferro fundido dúctil apresenta grafita na forma 
esferoidal. 
 
18. Os ferros fundidos podem substituir os aços e até serem mais 

adequados em muitas aplicações. Explique e dê exemplos. 
R. As propriedades mecânicas são inferiores às dos aços, mas são 
modificadas pela adição de ligas e tratamentos térmicos. Estruturas e 
elementos deslizantes de máquinas são construídos quase sempre em ferro 
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fundido, devido a maior capacidade de amortecer vibrações, melhor 
estabilidade dimensional e menor resistência ao deslizamento, em razão do 
poder lubrificante do carbono livre em forma de grafita. 
 
19. Quais as aplicações do ferro fundido em elementos de máquinas? 
R. Estruturas e elementos deslizantes de máquinas. 
 
20. Como foram descobertos os aços especiais? 
R. Devido a necessidade industrial, as pesquisas e a experiência levaram a 
descoberta dos aços especiais através da adição e dosagem de certos 
elementos ao aço carbono, esses aços especiais também são denominados de 
aços-liga. 

  
 
21. Cite algumas características que são melhores no aço-liga quando 

comparado ao aço carbono comum? 
R. Resistência à tração e à corrosão, elasticidade e dureza. 
 
22. Cite 3 elementos de liga comumente empregados pela indústria e seus 

efeitos nos aços especiais: 
R. 

Alumínio (Al) 
Desoxida o aço, combina-se com o Nitrogênio, 
favorecendo a formação de uma camada superficial 
duríssima. 

Silício (Si) Torna o aço mais duro e tenaz, previne a porosidade. 

Tungstênio (W) Aumenta a resistência ao calor, a dureza, a resistência 
à ruptura e o limite de elasticidade. 

 
 
23. Quais as influências do carbono (C) no aço carbono? 
R. A quantidade de carbono influi na dureza, no limite de resistência e na 
soldabilidade. 
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24. Qual a influência do cobalto (Co) nos aços carbono? 
R. Influi favoravelmente nas propriedades magnéticas dos aços. Além disso, 
o cobalto, em associação com o tungstênio, aumenta a resistência dos aços 
ao calor. 
 
25. Qual foi um dos primeiros elementos adicionados com sucesso ao aço 

e quais os seus efeitos? 
R. Um dos primeiros elementos adicionados com sucesso ao aço foi o Níquel.  

Níquel (Ni) 
Aumenta a resistência e a tenacidade do aço, eleva os 
limites de elasticidade, dá boa ductilidade e boa 
resistência à corrosão.  

 
 
26. Qual a principal aplicação dos aços cromo-vanádio? 
R. O cromo confere ao aço alta resistência, dureza, elevado limite de 
elasticidade e boa resistência à corrosão em altas temperaturas. 
O Vanádio melhora, nos aços, a resistência à tração, sem perda de 
ductilidade, eleva os limites de elasticidade e de fadiga e sua principal 
aplicação é em ferramentas. 
 
27. Quais os elementos que são considerados como impurezas? Quais os 

seus efeitos? 
R. São considerados como impurezas o Enxofre (S) e o Fósforo (P). 

Enxofre (S) 
É prejudicial ao aço tornando-o granuloso e áspero, devido 
aos gases que produz na massa metálica. Diminui a 
resistência mecânica ao aço.  

Fósforo (P) 
Em teores elevados torna o aço frágil e quebradiço, motivo 
pelo qual se deve reduzir o mínimo possível sua quantidade, 
já que não se pode eliminá-lo integralmente.  

 
28. No que diz respeito aos efeitos de temperatura, o que vem a ser 

fluência dos materiais metálicos? 
R. Fluência (creep) é o fenômeno de deformação permanente lenta e 
progressiva que se observa nos materiais metálicos ao longo do tempo 
quando submetidos à tração sob alta temperatura. 
 
29. O que é “faixa de fluência” (creep ranger)? 
R. É a faixa de temperatura em que o fenômeno da fluência (creep) passa a 
ser significativo. 
 
30.  Que se pode dizer das alterações no módulo de elasticidade em 

função de temperatura? 
R. Em temperaturas superiores a 250ºC. sofre sensível redução Na faixa de 
0-250ºC a diminuição do módulo de elasticidade é menos acentuada. 
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31. Definir fratura frágil. 
R. Denomina-se fratura frágil, a ruptura repentina do material a um nível de 
tensão bem inferior ao limite de resistência (LR) ou mesmo ao limite de 
escoamento (LE) do material. 
 
32. Quais as características da fratura frágil? 
R. São caracterizadas pela propagação rápida em várias direções e a perda 
total da peça atingida. 
 
33. Quais as três condições para haver a fratura frágil? 
R. 
 1a Elevada tensão de tração, da ordem da tensão de escoamento do 

material. 

 2a Existência de entalhe. 

 3a Temperatura na zona de comportamento frágil ou na zona de 
transição. 

 
34. Quais os fatores que influenciam as fraturas frágeis? 
R. 
 

Forte tensão de 
tração Próxima ao limite de escoamento. 

 Espessura da 
peça 

A resistência à fratura frágil é inversamente proporcional à 
espessura da peça. 

 Distribuição de 
tensões na peça 

Quanto mais irregulares forem as tensões menor será a 
resistência da peça ao fenômeno. 

 
Composição 
química 
 

A presença de níquel (Ni) e manganês (Mn) é benéfica e a 
presença de fósforo (P), enxofre (S), molibdênio (Mo), 
nitrogênio (N) e cromo (Cr) são prejudiciais, isto é, favorece 
o aparecimento da fratura frágil. 

 
Tratamento 
térmico 
 

A ausência do tratamento térmico de alívio de tensões 
favorece o aparecimento de altas concentrações de tensão 
onde favorece o aparecimento da fratura frágil. 

 Outros fatores Têm menor importância como a forma, a laminação e a 
fabricação. 

 
35. O que é corrosão? 
R. É a deterioração sofrida por um material em conseqüência da ação 
química ou eletroquímica do meio, aliada ou não a esforços mecânicos. 
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36. Como a poluição em fábricas pode causar corrosão? 
R. A poluição causada por fábricas gera a poluição do ar, através da 
presença de dióxido de enxofre ou gases liberados por industrias químicas, 
que podem formar ácidos condensados potencialmente perigosos. O meio 
ambiente então gera alteração pela modificação do PH. 
 
37. Como podemos classificar os tipos de corrosão? 
R. Existem dois tipos de corrosão: 

• Corrosão química 
• Corrosão eletroquímica 

A corrosão eletroquímica divide-se em uniforme e localizada. A localizada 
pode ser classificada em corrosão localizada microscópica e corrosão 
localizada macroscópica. 
 

 
 

 

 
 
38. Qual a corrosão mais comum e como se caracteriza? 
R. A corrosão mais comum é a corrosão eletroquímica, caracterizada pela 
movimentação de cargas elétricas por um eletrólito em um meio favorável, 
geralmente aquoso. 
 
39. O que é corrosão química? 
R. É a corrosão devida ao ataque de produtos químicos sobre os materiais 
metálicos, provocando a sua oxidação. 
 
40. O que é necessário para a corrosão eletroquímica? 
R. É necessário que o sistema seja constituído por: 
 

Anodo e 
catodo 

Duas peças metálicas de materiais diferentes ou do mesmo 
material ou ainda duas regiões distintas da mesma peça 
metálica, próximas ou distantes uma da outra. 
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Eletrólito Qualquer condutor elétrico tal como umidade, soluções 
aquosas ácidas ou alcalinas. 

Circuito 
metálico É a continuidade metálica unindo o anodo ao catodo. 

A falta de pelo menos um dos componentes bloqueia o processo de corrosão. 
 
41. De onde se origina a diferença de potencial entre anodo e catodo? 
R. Pode se originar de inúmeros fatores, tais como: metais diferentes, ligas 
metálicas diferentes, diferenças entre partes deformadas a frio, 
diferenças entre estados de tensões, diferenças de tratamento térmico, 
irregularidades microscópicas, etc. 
 
42. O que é um anodo de sacrifício? 
R. É um pólo positivo num sistema eletrolítico, tal como aplicado na proteção 
catódica; é o eletrodo na qual a oxidação ou corrosão ocorre. 

 
 
43. Qual é a corrosão mais freqüente? 
R. É aquela devido às irregularidades microscópicas, que são as diferenças 
que existem entre os grãos que constituem o material. Essas diferenças 
pode ser quanto a forma, natureza, tamanho, orientação e etc. 
 
44. Em que material a corrosão eletroquímica é mais acentuada? 
R. Em material constituído basicamente de grãos de ferrita (ferro alfa) e 
cementita (carboneto de ferro) que são grãos de diferentes naturezas. 
 
45. Qual a característica dos materiais puros ou ligas monofásicas que os 

tornam mais resistentes à corrosão? 
R. Nos materiais puros ou ligas monofásicas (solução sólida), não existem 
grãos de naturezas diferentes, razão pela qual são resistentes à corrosão 
eletroquímica. 
 



 

FATEC-SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
FEVEREIRO DE 2008 

381

46. Como se classifica a corrosão eletroquímica? 
R. Pode–se classificar em uniforme, localizada macroscópica e localizada 
microscópica. 
 
47. O que é corrosão uniforme? 
R. Também conhecida como corrosão generalizada, é aquela que se 
apresenta em toda a peça, de uma forma geral, causando uma perda 
constante da espessura. 
 
48. Cite uma das causas da corrosão uniforme? 
R. As causas são as diferenças e as irregularidades microscópicas dos grãos. 
Podendo ser facilmente controlada e prevista. 
 
49. O que é e quais os tipos de corrosão localizada macroscópica? 
R. É a corrosão que pode ser vista sem auxílio do microscópio. Exemplos: 
corrosões alveolar (pitting), galvânica, seletiva, corrosão sob contato, 
corrosão erosão e biológica. 
 
50. O que é corrosão alveolar? 
R. É a corrosão que se apresenta em forma de “alvéolos” ou “pites” que são 
pequenos pontos onde a concentração da corrosão é muito intensa. 
 
51. Qual a principal causa da corrosão alveolar? 
R. A causa principal é a ocorrência de pontos fortemente anódicos em 
relação à área adjacente. 
 
52. O que é corrosão galvânica? 
R. É a corrosão que se origina do contato entre dois metais ou ligas 
metálicas diferentes em um meio eletrolítico. A corrosão é tanto mais 
intensa quanto mais distanciada estiverem os dois metais ou ligas metálicas 
na série galvânica e tanto maior de acordo com as proporções entre o anodo 
e o catodo. A região corroída sempre será a região anódica. 
 
53. Como a corrosão galvânica pode ser controlada? 
R. De um modo geral deve-se evitar o contato entre metais com grande 
diferença de potencial. Na impossibilidade é necessário ter uma grande 
quantidade de material catódico para que a corrosão não ataque uma 
pequena área. Quando os dois metais tiverem uma pequena diferença de 
potencial, a corrosão galvânica é praticamente insignificante. Pode-se 
controlar esse tipo de corrosão com a colocação de anodos de sacrifício, que 
consiste de elementos fortemente anódicos para serem corroídos. 
 
54. O que é corrosão seletiva? Dê um exemplo. 
R. É uma forma de corrosão onde é atacado apenas um elemento de liga 
metálica resultando em uma estrutura esponjosa sem resistência mecânica. 
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Um exemplo de corrosão seletiva é a corrosão grafítica que ocorre no ferro 
fundido cinzento em contato com meios ácidos ou água salgada, onde o ferro 
é atacado resultando uma estrutura esponjosa composta de carbono livre e 
carbonetos. 
 
55. O que é corrosão sob contato? Dê exemplos. 
R. Também chamada de corrosão intersticial e corrosão em frestas, pode 
ser uma corrosão que acontece em locais onde pequena quantidade de um 
fluido permanece estagnado em cavidades ou espaços confinados. Um 
exemplo é a folga entre a peça e a arruela ou a porca e outro seria nas 
conexões do tipo encaixe/solda, o espaço entre o tubo e o encaixe. 
 
56. O que é corrosão-erosão? Cite exemplo. 
R. É a corrosão que aparece com a velocidade relativa do fluido em relação à 
peça corroída. Cumpre lembrar, que um fluído pode não corroer uma peça em 
velocidades baixas, mas ser corrosivo em altas velocidades, com efeito, se 
tornando máximo quando o ângulo de incidência está entre 20 e 30ºC. Como 
exemplo é citado a corrosão em peças de movimento rápido como pás, 
hélices, rotores e em curvas e conexões com redução. 
 
57. O que é corrosão biológica? 
R. É a corrosão devido à ação de micro-organismos que atacam os metais 
produzindo ácidos, destruindo a camada apassivadora, revestimentos e 
despolarizando áreas catódicas. 
 
58. Onde ocorre a corrosão biológica? 
R. A corrosão biológica pode ter origem nas águas paradas, principalmente 
em equipamentos que ficam por longo período ao tempo á espera de 
utilização. 
 
59. O que é e quais os tipos de corrosão localizada microscópica? 
R. E o tipo de corrosão que só pode ser vista com o auxilio de um 
microscópio.  Exemplos: Sob tensão (stress-corrosion), intergranular e 
incisiva. 
 
60. O que é corrosão sob-tensão? 
R. É a corrosão provocada pela tensão e um meio corrosivo. Manifesta-se 
pelo aparecimento de trincas perpendiculares ao sentido do esforço. Esse 
esforço pode ser de causas externas, tensão residual, tensões devido ao 
trabalho a frio, soldagem, etc. Muito perigosa, pois pode inutilizar uma peça 
em pouco tempo. 
 
61. O que é corrosão intergranular? 
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R. É a corrosão formada por trincas ao longo da periferia dos grãos do 
metal. Essas trincas após atingirem determinada dimensão destacam partes 
do material por ação de pequenas tensões. 
 
62. O que é corrosão incisiva? 
R. É a corrosão que se forma ao longo de soldas e recebe o nome de “fio de 
faca”.  É uma variante da corrosão intergranular. 
 
63. Quais são os fatores que influenciam a corrosão? 
R. Entre os fatores que influenciam a corrosão são citados: temperatura, 
velocidade, umidade, esforços cíclicos, superfície do metal, atmosfera e a 
interface molhado/seco. 
 
64. Qual a influência da temperatura na corrosão? 
R. Com o aumento da temperatura tem-se o aumento da atividade química o 
que acelera a corrosão. No caso de um equipamento ou tubulação que 
trabalha permanentemente quente e por algum motivo permanecer parado e 
frio por algum tempo sofrerá uma corrosão mais intensa neste período 
inativo. 
 
65. Qual a influência da velocidade na corrosão? 
R. As altas velocidades e o turbilhonamento podem ocasionar a 
corrosão-erosão.  Muito comum nas entradas de tanques e vasos e também 
nas pás dos misturadores. 
 
66. Qual a influência da umidade na corrosão? 
R. A umidade promove uma gama maior de tipos de corrosão como a corrosão 
sob tensão, alveolar e sob-contato além de reagir com ácidos formando 
ácidos diluídos altamente corrosivos e aumentar a condutividade elétrica. 
 
67. Qual a influência dos esforços cíclicos na corrosão? 
R. Havendo a possibilidade do aparecimento da corrosão sob tensão os 
esforços cíclicos serão os responsáveis pelo agravamento da corrosão e 
nestes pontos poderá haver a intensificação das tensões de fadiga. 
 
68. Qual a relação da superfície do metal com a resistência contra corrosão 

alveolar? 
R. Quanto mais perfeita for a superfície melhor será a resistência contra 
corrosão alveolar. 
 
69. Qual a influência da atmosfera na corrosão? 
R. Quando se tem uma atmosfera muito agressiva, como por exemplo a 
temperatura associada à acidez, é possível ter um processo de corrosão 
muito intenso, sendo muitas vezes mais significativo que a corrosão interna 
dos equipamentos e tubulações. 
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70. Qual a influência da interface “seco/molhado” na corrosão? 
R. Nos equipamentos que trabalham parcialmente cheios a interface 
molhado/seco pode favorecer a corrosão devido a dissolução dos gases no 
liquido e conseqüentemente a variação da concentração do fluido e também 
devido a diferença de potencial entre a regiões molhada e seca. 
 
71. Como proteger a tubulação contra a corrosão? 
R. Em primeiro lugar pode-se atacar o problema logo no início do projeto 
pela escolha do material, detalhes de projeto, revestimentos de proteção, 
pinturas, proteção catódica, tratamento térmico, etc. Todos esses métodos 
e princípios são meios de controle de corrosão, isto é evitar o início do 
processo ou ter um controle eficaz no caso da corrosão uniforme. Em 
segundo lugar pode-se aceitar a corrosão como inevitável e adotar um 
sistema de controle com o emprego da “sobre-espessura para corrosão”. 
 
72. Qual é a utilidade dos tratamentos superficiais? 
R. Servem para impedir o contato da tubulação ou do equipamento com o 
meio agressivo, promovendo dessa forma sua proteção. 
 
73. Como podemos classificar os tipos de tratamento superficial? 
R. Existem dois tipos de tratamento superficial: o tratamento com 
revestimentos permanentes (galvanização, argamassa de cimento, plásticos, 
borrachas, etc,) e o tratamento com revestimentos não permanentes 
(pinturas). 
 
74. A utilização do “Epóxi-Tar sem solvente” em tubulações de esgoto e do 

“Epóxi puro sem solventes” em adutoras como tratamento superficial está 
regulamentado por qual norma? 

R. NBR 12309. 
 
75. Qual norma regulamenta o uso da argamassa de cimento no 

revestimento interno de adutoras e tubulações de esgoto? 
R. 
a.) X NBR 10515 
   

b.)  ASTM A153 
   

c.)  NBR 12309 
   

d.)  AWWA C213 
   

e.)  NBR 12780 
 
76. Qual revestimento é normalizado pela API RP 5L2 para aplicação 

exclusiva em tubulações de gás? 
R. Epóxi líquido 
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77. Quais os meios de proteção para cada tipo de corrosão? 
R. 
 

Uniforme 

 Alveolar 

Escolha do material adequado. 
Tratamento superficial. 
Detalhes de projeto. 

 Sob tensão 

Escolha de material. 
Alívio de tensões. 
Detalhes de projeto. 
Martelamento. 

 Seletiva 

 Incisiva 

 Intergranular 

Escolha do material. 

 Galvânica 
Evitar contato com materiais diferentes. 
Anodos de sacrifício. 
Proteção galvânica. 

 Sob Contato Escolha dos materiais. 
Detalhes do projeto. 

 Corrosão-
erosão 

Escolha dos materiais. 
Sobre-espessura. 
Revestimento com materiais adequados. 

 
 
78. Quais tipos de revestimentos para tratamento superficial estão 

regulamentados na DIN 30671? Qual a sua aplicação e utilização? 
R. 
 Revestimentos Aplicação Utilização 

 Poliuretano líquido 
sem solvente Adutoras 

Revestimento interno e externo; 
Instalação aérea, enterrada ou 
submersa. 

 Poliuretano-Tar 
sem solvente 

Esgoto 
Emissário Revestimento interno 

 
 
79. Qual a aplicação do revestimento Fusion Bonded Epóxi, regulamentado 

pela AWWA C213? 
R. Pode ser aplicado em tubulações de gás, óleo, derivados de petróleo, 
minério e água, como revestimento externo em instalações enterradas. 
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80. Que tipo de tratamento contra corrosão é coberto pela ASTM A153? 
R. a  argamassa de cimento 
    

 b  sobre-espessura 
    

 c  epóxi líquido 
    

 d  epóxi mastic alumínio 
    

 e X galvanização 
 
81. O que é sobre-espessura e quando devemos utilizá-la? 
R. É o valor que se acrescenta ao valor da espessura calculada para a 
tubulação, com o objetivo de adicionar uma certa quantidade de material 
para o sacrifício da corrosão. Deve ser usada quando não é possível evitar a 
corrosão por completo. Ressalta-se que a sobre-espessura é destinada a 
controlar a corrosão uniforme e outras formas tais como as que atacam a 
espessura, mas de nada vale para a corrosão localizada microscópica. 
 
82. De um modo geral, quais são os valores da sobre-espessura adotada 

para corrosão em tubulações de aço carbono? 
R. 1,5mm - Serviços de baixa corrosão 

2,0mm - Serviços de média corrosão 
3,5mm - Serviços de alta corrosão 

 
83. Considere as afirmações: 
  I – Fitas de Polietileno aplicadas a frio, utilizadas em adutoras e tubulações de 

esgoto como revestimento externo em instalações enterradas, conforme 
norma AWWA C209 / C214; 

 II – Epóxi Mastic Alumínio, utilizado em adutoras como revestimento externo 
em instalações aérea em ambiente não agressivo, conforme norma 
PETROBRAS N-2288; 

III – Coal Tar Enamel Tipo I e II, utilizado em tubulações de gás, óleo, 
derivados de petróleo, água e mineroduto como revestimento externo em 
instalações enterradas, conforme normas AWWA C203, BSI – BS4164, 
PETROBRÁS N-1207 e N-650, NBR 1278 e SABESP E-45; 

Estão podemos afirmar que estão corretas as afirmações: 
 
R. a.  I e III apenas 
    

 b.  I e II apenas 
    

 c.  II e III apenas 
    

 d. X I, II e III 
   

 
84. O que são normas técnicas? 
R: Normas técnicas são códigos elaborados por entidades, que têm por 
finalidade a promoção da normalização entre as mais diversas atividades do 
conhecimento humano no sentido de promover a facilidade da prestação de 
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serviços, da indústria, do comércio, da educação, da saúde, enfim de todas 
as atividades de cunho intelectual, científico, tecnológico e econômico. 
Existem muitos códigos e normas, regulando projetos, fabricação, 
montagem e utilização de tubos e acessórios para as mais diversas 
finalidades, detalhando materiais, condições de trabalho, procedimentos de 
cálculo, bem como padronizando suas dimensões. 
 
85. Cite algumas organizações / associações nacionais, regionais e 

internacionais que promovem a normalização. 
R. 
ABNT Nacional Associação Brasileira de Normas Técnicas 
CMN Regional Comitê Mercosul de Normalização 
AWWA Internacional American Water Works Association 
 
86. Qual a associação responsável pela normalização técnica no Brasil? 
R. ABNT – Associação Brasileira de Normas técnicas. 
 
87. O que é a ABNT? 
R: Fundada em 1940, a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
é o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil, fornecendo a 
base necessária ao desenvolvimento tecnológico nacional. É uma entidade 
privada, sem fins lucrativos, reconhecida como Fórum Nacional de 
Normalização – ÚNICO – através da Resolução n.º 07 do CONMETRO, de 
24.08.1992. É membro fundador da ISO (International Organization for 
Standardization), da COPANT (Comissão Pan-americana de Normas 
Técnicas) e da AMN (Associação Mercosul de Normalização). 
Fundada em 1918, A ANSI – American National Standards Institute, é uma 
organização privada sem fins lucrativos que administra e coordena a 
normalização voluntária e o sistema de avaliação de conformidade norte 
americano. 
A Missão da ANSI é aumentar a competitividade dos negócios e a qualidade 
de vida norte-americana promovendo a elaboração de normas consensuais 
voluntárias e os sistemas de avaliação de conformidade. 
 
88. O que é a AWS? 
R: A American Welding Society (AWS) foi fundada em 1919 como uma 
entidade sem fins lucrativos, tendo como objetivo o desenvolvimento de 
normas voltadas para a aplicação de soldas e matérias correlatas. Do chão 
de fábrica ao mais alto edifício, de armamento militar a produtos de casa, a 
AWS continua dando suporte a educação e tecnologia da solda, para 
assegurar o fortalecimento e competitividade na vida de todos os 
americanos. 
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89. O que é a DIN? 
R: DIN - Deutsches Institut für Normung (Instituto alemão para 
Normalização), é uma associação registrada, fundada em 1917. Sua matriz 
está em Berlim. 
Desde 1975 é reconhecido pelo governo alemão como entidade nacional de 
normalização, sendo o representante dos interesses alemães a nível 
internacional e europeu. A DIN oferece um foro no qual os representantes 
das indústrias, organizações de consumidores, comércio, prestadores de 
serviço, ciência, laboratórios técnicos, governo, em resumo qualquer um com 
um interesse na normalização, pode se encontrar de forma ordenada para 
discutir e definir as exigências de padrões específicos e registrar os 
resultados como Normas Alemãs. 
 
90. O que é a BSI? 
R: A BSI - British Standards Institution, se tornou o primeiro Instituto 
nacional de normas do mundo depois que foi fundado em 1901 como Comitê 
de Normas para Engenharia. Este Instituto estabeleceu um legado de 
serviço à comunidade empresarial que tem sido mantido por mais de um 
século. 
 
91. Fale sobre o grupo AFNOR. 
R: O grupo AFNOR é composto por uma associação e duas subsidiárias 
voltadas para a área comercial. A AFNOR – Association Française de 
Normalisation, foi criada em 1926; É reconhecida como órgão de utilidade 
pública e está sob a tutela do ministério da indústria. A AFNOR trabalha em 
colaboração com organizações profissionais e muitos sócios nacionais e 
regionais. A AFNOR atua num sistema central de normalização combinado 
diversos comitês setoriais de normalização dos poderes públicos e mais de 
20.000 peritos. A AFNOR é o representante francês do CEN e da ISO e 
representa esses organismos na França. 
 
92. O que é ISO? 
R: A Internacional Organization for Standardization (ISO) é uma 
federação mundial, composta por aproximadamente 140 países através de 
suas Entidades Nacionais de Normalização, sendo uma de cada país. A ISO é 
uma organização não-governamental fundada em 1947. Sua missão é 
promover o desenvolvimento da normalização e atividades relacionadas no 
mundo, com a finalidade de facilitar o comércio internacional de bens e 
serviços, e para desenvolver a cooperação nas esferas intelectual, atividade 
científica, tecnológica e econômica. O trabalho de ISO resulta em acordos 
internacionais que são publicados como Normas Internacionais. 
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93. O que é CMN? 
R: O Comitê Mercosul de Normalização (CMN) é uma associação civil, sem 
fins lucrativos, não governamental, reconhecido pelo Grupo Mercado 
Comum – GMC, através da Resolução n° 2/92, de 01.11.1991. A partir de 
04.04.2000 através de um convênio firmado com o Grupo Mercado Comum, o 
comitê passou a se chamar Asociación Mercosur de Normalización e passou 
a ser o único organismo responsável pela gestão da normalização voluntária 
no âmbito do Mercosul. A Asociación é formada pelos organismos nacionais 
de normalização dos países membros, que são: Argentina: IRAM Instituto 
Argentino de Normalización – Brasil: ABNT Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – Paraguai: INTN Instituto Nacional de Tecnologia y 
Normalización – Uruguai: UNIT Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. 
 
94. Qual a missão do  CEN? 
R:A missão do CEN - Comitê Europeu de Normalização, é promover 
harmonização técnica voluntária na Europa juntamente com seus membros 
mundiais e seus associados na Europa. Harmonização diminui barreiras de 
comércio, promove segurança, facilita a troca de produtos, sistemas e 
serviços, e promovendo compreensão técnica comum. Na Europa o CEN 
trabalha em sociedade com CENELEC - o Comitê europeu para Normalização 
Electrotécnica e ETSI - o Instituto Europeu de Normalização das 
Telecomunicações. 
 
95. Qual a associação responsável pela normalização técnica na 

Alemanha? 
R. DIN – Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemão para 
Normalização) 
 
96. Qual a associação responsável pela normalização técnica na 

Inglaterra? 
R. BSI – British Standards Institution (Instituição Britânica de 
Normalização) 
 
97. Qual a associação responsável pela normalização técnica na França? 
R. AFNOR – Association Française de Normalisation (Associação Francesa 
de Normalização) 
 
98. Qual a associação responsável pela normalização técnica no 

Mercosul? 
R. CMN – Asociación Mercosur de Normalización (Comitê Mercosul de 
Normalização) 
 
99. Qual a associação responsável pela normalização técnica na Europa? 
R. CEN – Comitê Europeu de Normalização 
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100. Qual a associação que normaliza tubos, conexões, válvulas e 

acessórios destinados à condução de produtos petrolíferos? 
R. API – American Petroleum Institute (Instituto Americano do Petróleo) 
 
101. Quais as principais associações responsáveis por normalização técnica 

nos EUA e qual o âmbito de atuação de cada uma delas? 
R. 
 ANSI 

American National 
Standards Institute 

Promover a elaboração de normas 
consensuais voluntárias e os sistemas de 
avaliação de conformidade. 

 
ASME American Society of 

Mechanical Engineers 

Organização educacional e técnica sem 
fins lucrativos, voltada quase que 
totalmente para o uso mecânico. 

 
ASTM American Society for 

Testing and Materials 

Desenvolve documentos que servem como 
base para a fabricação, procedimentos e 
atividades regulamentadas. 

 
102. Qual a diferença entre as normas americanas ANSI e ASTM? 
R. A norma ANSI trata das dimensões do produto enquanto que a norma 
ASTM fala sobre o material em sua composição química e propriedades 
físicas. 
 
103. O uso das Normas Brasileiras é obrigatório? 
R. As Normas Brasileiras são desenvolvidas e utilizadas voluntariamente. 
Elas tornam-se obrigatórias somente quando explicitadas em um 
instrumento do Poder Público (lei, decreto, portaria, normativa, etc) ou 
quando citadas em contratos. Entretanto, mesmo não sendo obrigatórias, as 
normas são sistematicamente adotadas em questões judiciais por conta do 
Inciso VIII do Art. 39 do Código de Defesa do Consumidor. 
 
104. Como são elaboradas as Normas Brasileiras?  
R. O trabalho de desenvolvimento da Norma Brasileira começa quando sua 
necessidade é identificada. Uma Comissão de Estudo com representantes 
das partes interessadas (produtor, consumidor e neutro) elabora o projeto 
de norma, que após discussão e aprovação por consenso é submetido à 
análise da sociedade através do processo de Consulta Pública. As sugestões 
ou objeções técnicas apresentadas durante a Consulta Pública são analisadas 
e consideradas pela Comissão de Estudo antes do projeto de norma ser 
considerado aprovado para publicação como Norma Brasileira pela ABNT. 
 
105. Qual o tempo para desenvolvimento de uma Norma Brasileira? 
R. Em média é de 24 meses. O desenvolvimento da Norma Brasileira 
depende de alguns fatores, tais como: urgência da necessidade, 
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complexidade do assunto, disponibilidade dos componentes da Comissão de 
Estudo responsável pela elaboração e apuração da consulta pública do 
projeto. 
 
106. Como alguém pode dar início à elaboração de uma Norma Brasileira? 
R. Deve apresentar à ABNT uma solicitação formal que descreva a 
necessidade da existência da Norma Brasileira, listando ainda, 
preferencialmente, as empresas, entidades e pessoas físicas que possam ter 
interesse na Norma. 
 
107. Como saber se existe norma sobre determinado assunto? 
R. A consulta pode ser feita na página da “ABNT Digital” 
(http://www.abntdigital.com.br), por e-mail: abnt@abnt.org.br ou 
pessoalmente nos Centros de Informação. 
 
108. Como saber se um projeto de norma encontra-se em consulta pública? 
R. A ABNT publica mensalmente em seu Boletim um Edital com a relação dos 
projetos de Norma em Consulta Pública. Esse Edital é divulgado ainda no 
Diário Oficial da União – DOU e na página da ABNT. O Boletim da ABNT é 
distribuído para todos os seus associados. 
 
109. O que são Comitês Brasileiros e Organismos de Normalização 

Setorial? 
R. São os órgãos técnicos que coordenam as Comissões de Estudo onde as 
Normas Brasileiras são desenvolvidas. O Comitê Brasileiro é um órgão da 
estrutura da ABNT e o Organismo de Normalização Setorial é uma entidade 
setorial, com experiência em normalização, acreditada pela ABNT para 
atuar no desenvolvimento de normas técnicas do seu setor. 
 
ABNT/CB 
O Comitê Brasileiro (ABNT/CB) é um órgão da estrutura da ABNT com 
Superintendente eleito pelos sócios da ABNT, nele inscritos, com mandato 
de 2 anos, permitidas duas reeleições. 
 
ABNT/ONS 
O Organismo de Normalização Setorial (ABNT/ISO) é um organismo 
público, privado ou misto, sem fins lucrativos, que, entre outras, tem 
atividades reconhecidas no campo da Normalização em um dado domínio 
setorial, credenciado pela ABNT segundo critérios aprovados pelo 
CONMETRO. 
 
110. Como se pode obter o projeto em consulta pública? 

http://www.abntdigital.com.br
mailto:abnt@abnt.org.br
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R. Entrando em contato com o setor de Associados através do telefone (11) 
3767 36 05 ou pelo e-mail associados@abnt.org.br. 
 
111. Qual é a norma usada para se fazer uma monografia? 
R. A norma utilizada é a NBR 14724 (Informação e documentação – 
Trabalhos acadêmicos – Apresentação) que estabelece os princípios gerais 
para a elaboração de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e outros), 
visando sua apresentação à instituição (banca, comissão examinadora de 
professores, especialistas designados e/ou outros). 
 
112. Qual é a norma sobre referência bibliográfica? 
R. É a NBR 6023 (Informação e documentação – Referências – Elaboração) 
que estabelece os elementos a serem incluídos em referências. Fixa a ordem 
dos elementos das referências e estabelece convenções para transcrição e 
apresentação da informação originada do documento e/ou outras fontes de 
informação. Destina-se a orientar a preparação e compilação de referências 
de material utilizado para a produção de documentos e para inclusão em 
bibliografias, resumos, resenhas, recensões e outros. 
 
113. Qual é a Norma Brasileira para elaboração de normas e procedimentos 

internos? 
R. O documento normativo utilizado pela ABNT é a ABNT ISO/IEC Diretiva 
Parte 3 – Redação e apresentação de Normas Brasileiras. 
 
114. Qual é a diferença entre NBR e NR? 
R. NBR é a sigla de Norma Brasileira aprovada pela ABNT, de caráter 
voluntário, e fundamentada no consenso da sociedade. Torna-se obrigatória 
quando essa condição é estabelecida pelo poder público. 
NR é a sigla de Norma Regulamentadora estabelecida pelo Ministério do 
Trabalho, com caráter obrigatório. 
 
115. Como posso saber se as normas que possuo estão atualizadas? 
R. Os Boletins ABNT, mensalmente remetidos aos associados, relacionam as 
normas novas, revisadas, canceladas e substituídas. Informações formais 
quanto à atualização de acervos de normas nacionais podem ser 
apresentadas aos Escritórios Regionais da ABNT. Além disto, a ABNT 
possui o Gerenciador de Acervo, onde você terá o controle, atualização e 
disponibilização de documentos mediante compra. Mais informações na 
página: www.abntdigital.com.br. 
 
116. Onde posso consultar as normas da ABNT? 
R. As normas podem ser consultadas em um dos Escritórios da ABNT. 
Em São Paulo: 
Rua Minas Gerais, 190   -   CEP 01244-010 – São Paulo-SP 

mailto:associados@abnt.org.br
http://www.abntdigital.com.br
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Fone: (11) 3017 36 00 
E-mail: atendimento.sp@abnt.org.br 
 
117. Como ser associado da ABNT? 
R. Para solicitar uma proposta associativa sem compromisso, basta entrar na 
página (www.abnt.org.br) e clicar no item “associe-se”, preencher um 
formulário de solicitação. Caso haja interesse em se associar, juntamente a 
proposta que será encaminhada através de e-mail, também haverá um 
formulário de adesão que deverá ser preenchido e encaminhado à ABNT 
para associados@abnt.org.br. 
 
118. Quais são as empresas certificadas pela ISO 9000? 
R. O Comitê Brasileiro da Qualidade (CB – 25) disponibiliza um catálogo 
contendo informações sobre certificados emitidos no Brasil. O CB – 25 tem 
uma página na Internet, com informações sobre o assunto: 
http://www.abnt.org.br/cb25. 
 
119. O certificado ABNT é reconhecido internacionalmente? 
R. Existe o reconhecimento multilateral em sistemas de gestão da qualidade 
ISO 9000 desde 1999 através do acordo assinado pelo INMETRO com o 
IAF. O IAF é um foro que congrega os organismos credenciadores de vários 
países, no âmbito da certificação de sistemas de gestão da qualidade 
(ISO 9000). Além disso, a ABNT tem acordos de reconhecimento com 
organismos estrangeiros, como por exemplo, a AENOR, e com isso a 
empresa, além do Brasil, passa a ter o certificado aceito em mercados 
externos. - AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 
 
120. A ABNT faz o registro do ISBN? 
R. Não, o ISBN é emitido pela Fundação Biblioteca Nacional – Departamento 
Nacional do Livro – Agência Brasileira do ISBN – Av. Rio Branco, 
219/1ºandar – CEP 20040-008 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Tel: (21) 
262-8255 ramal 211 e 346 (Suely Aleixo) e ramal 337 (fax). 
 
121. A ABNT faz ensaios de laboratório em produtos? 
R. Não, a ABNT utiliza laboratórios de  terceiros se necessário. Sempre que 
possível, são utilizados os laboratórios pertencentes à Rede Brasileira de 
Laboratórios de Ensaios (RBLE). 
 
122. A ABNT e o INMETRO são os mesmos órgãos? 
R. Não, a ABNT é uma entidade civil, sem fins lucrativos, credenciada como 
único Fórum Nacional de Normalização, responsável pela elaboração das 
Normas Brasileiras de caráter voluntário. O INMETRO é um órgão 
governamental com a finalidade de formular e executar a política nacional 

mailto:atendimento.sp@abnt.org.br
http://www.abnt.org.br
mailto:associados@abnt.org.br
http://www.abnt.org.br/cb25
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de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de 
produtos industriais. 
 
123. Por que as normas da ABNT são tão caras? 
R. A normalização é uma atividade de custo elevado em qualquer país, 
inclusive porque requer a participação em organismos regionais, como a 
Comissão Pan-americana de Normas Técnicas – COPANT – e Comitê 
Mercosul de Normalização – CMN – e em organismos internacionais, como 
International Organization for Standardization – ISO – e International 
Electrotechnical Commission – IEC. 
A norma técnica, por sua vez, é o resultado de várias etapas de 
desenvolvimento, até sua aprovação final. Sua distribuição em diversos 
pontos do território brasileiro tem custos significativos em decorrência das 
dimensões continentais do Brasil. 
Apesar da venda das publicações se constituir em uma das fontes de receita 
da ABNT, os preços praticados são os menores possíveis, buscando apenas 
reembolsar as despesas de elaboração das normas. Inclusive, em reais, os 
preços das Normas Brasileiras são em média, menos da metade das normas 
estrangeiras (AFNOR, ASTM, BSI, DIN, etc...) e internacionais (ISO e 
IEC). 
 
124. O que é a ISO? 
R. É a federação mundial dos organismos de normalização. Conta com 148 
países membros. Foi fundada em 1947. O Brasil é um dos membros 
fundadores. A ABNT é o representante oficial da ISO no Brasil. Em sua 
história, até a presente data, agosto de 2006, a ISO já publicou 14.251 
normas internacionais e documentos normativos. 
 
125. A certificação é obrigatória? 
R. A certificação pode ser obrigatória ou voluntária. Certificação 
obrigatória (compulsória) é aquela regulamentada por lei ou portaria de um 
órgão regulamentador como INMETRO. A compulsoriedade dá prioridade às 
questões de segurança, saúde e meio ambiente, assim os produtos listados 
nas regulamentações apenas podem ser comercializados com a certificação. 
A certificação voluntária é aquela que não possui qualquer regulamentação 
de órgão oficial, desta podemos destacar as certificações de sistemas de 
gestão da qualidade (ABNT NBR ISO 9000) e gestão ambiental (ABNT NBR 
ISO 14000) e diversos produtos. 
 
126. Quais as certificações da ABNT? 
R. A ABNT tem os seguintes programas de certificação voluntária ou 
compulsória: Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001); Sistema de Gestão 
da Qualidade (ISO 9000); Distribuidor de Gás Liquefeito de Petróleo; 
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Manutenção de Extintores de Incêndio; Meios de Hospedagem de Turismo 
(Hotéis); Requalificador de Botijões de Gás Liquefeito de Petróleo; Aços 
Longos para Construção Civil; Aços Planos e seus Produtos para Construção; 
Produtos de Cimento; Cerâmica Vermelha; Chuveiro Automático para 
Extinção de Incêndio (Sprinkler); Cimento Portland; Extintor de Incêndio; 
Manejo Florestal; Mangueira de Incêndio; Porta Corta-Fogo; Rótulo 
Ecológico. 
 
127. O que é certificado ISO 9000? 
R. O certificado é o documento que atesta a conformidade do Sistema de 
Gestão da Qualidade implantado em uma empresa de acordo com os 
requisitos da norma ABNT NBR ISO 9001:2000. A implantação do Sistema 
de Gestão da Qualidade destina-se prioritariamente à obtenção da 
satisfação do cliente pela prevenção de não-conformidades em todos os 
estágios desde a produção até o atendimento pós-venda. 
 
 
128. Qual a diferença entre certificado ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003?  
R. A família de normas NBR ISO 9000:1994 (9001, 9002 e 9003) foi 
cancelada e substituída pela série de normas ABNT NBR ISO 9000:2000, 
que é composta de três normas ABNT NBR ISO 9000:2000, ABNT NBR 
ISO 9001:2000 e ABNT NBR ISO 9004:2000. 
 
ABNT NBR ISO 9000:2000: Descreve os fundamentos de sistemas de 
gestão da qualidade e estabelece a terminologia para estes sistemas. 
 
ABNT NBR ISO 9001:2000: Especifica requisitos para um Sistema de 
Gestão da Qualidade, onde uma organização precisa demonstrar sua 
capacidade para fornecer produtos que atendam aos requisitos do cliente e 
aos requisitos regulamentares aplicáveis, e objetiva aumentar a satisfação 
do cliente. 
 
ABNT NBR ISO 9004:2000: Fornece diretrizes que consideram tanto a 
eficácia como a eficiência do sistema de gestão da qualidade. O objetivo 
desta norma é melhorar o desempenho da organização e a satisfação dos 
clientes e das outras partes interessadas. 
 
 
129. A ABNT presta assistência (ou consultoria) da certificação ISO? 
R. As atividades de consultoria e certificação são incompatíveis. Não é 
possível um organismo avaliar de forma isenta um sistema que foi implantado 
por ele mesmo. Por isso, a ABNT não oferece serviços de consultoria. 
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130. Qual é o procedimento para obter o certificado ISO 9000 pela ABNT? 
R. A certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de uma empresa segue 
os seguintes passos: 
1. Aquisição das normas. 
2. Estudo das Normas. 
3. Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, segundo os 

requisitos da norma aplicável ABNT NBR ISO 9001:2000. 
4. Solicitar a ABNT a avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade 

implantado. 
5. Certificação. 
 
131. Quais são os cursos que a ABNT possui?  
R. Todos os cursos da ABNT são baseados em normas (NBR ISO 9001:2000, 
NBR 14724, NBR ISO 19011, NBR ISO IEC 17025 entre outras). Na página 
da ABNT está disponível a grade anual dos cursos, conteúdo programático, 
carga horária, material didático e o formulário de inscrição, o qual deverá 
ser preenchido, caso haja interesse de participação. O setor de cursos da 
ABNT entrará em contato para a confirmação da realização, data e local de 
cursos. 
 
 
132. Como funciona o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

(SBAC)? 
R. O SBAC tem a estrutura de um órgão estratégico e diretivo o 
CONMETRO (Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial), uma secretaria e órgão INMETRO (Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), e os organismos de 
certificação credenciados (OCC), sendo um deles a ABNT. 
 
 
133. Qual o assunto da norma americana ASME/ANSI B16.25? 
R. a  Ligações flangeadas 
    

 b  Ligações do tipo ponta e bolsa 
    

 c X Ligações com solda de topo 
    

 d  Ligações roscadas 
    

 e  Ligações do tipo encaixe e solda (soquetadas) 
 
 
134. Qual a diferença entre os tubos NBR-5580 e NBR-5590? 
R. NBR 5580 - Não tem matéria prima especificada, rosca BSP (NBR 6414) 
NBR 5590 - Composição química e propriedades mecânicas definidas, rosca 
NPT (NBR 12 912) 
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135. A norma NBR 5580 trata de: 
R. 
 a  Tubos de aço-carbono-molibdênio para caldeiras e 

superaquecedores 
 

b 
 Tubos de condução feitos de aço-carbono, com extremidades 

chanfradas 

 
c 

 Tubos de condução sem matéria prima especificada, para 
utilização com rosca NPT (de acordo com a norma NBR 12912); 

 
d 

 Tubos de aço de baixo carbono e carbono-molibdênio-silício para 
aquecimento em refinarias 

 
e X 

Tubos de condução sem matéria prima especificada, nas séries 
leve, média e pesada, podem ser fornecidos com extremidades 
lisas, chanfradas ou com rosca (BSP) 

 
136. As normas ASME/ANSI B16.1 e B16.24 estabelecem respectivamente: 

R. a  As dimensões dos flanges de bronze e de latão fundido. 

 b  As dimensões dos flanges de bronze e ferro fundido. 

 c X As dimensões dos flanges de ferro fundido e as dimensões dos 
flanges de bronze e de latão fundido. 

 d  As especificações das válvulas do tipo guilhotina e do tipo gaveta. 

 e 
 
 

O material dos tubos de condução e as especificações da válvula 
tipo gaveta. 

 
137. A norma DIN 2441 trata sobre: 
R. a  Tubos de ferro fundido para pressões de no máximo 25 kgf/cm². 
    

 b X Tubos sem matéria prima especificada de no máximo 25 kgf/cm². 
    

 c  Tubos de aço, com rosca e luvas, com exigências especificadas. 
    

 d  Tubos de aço para pressões de no máximo 30 kgf/cm². 
    

 e  Tubos sem matéria prima especificada de no máximo 20 kg/cm². 
 
138. Qual a diferença entre os tubos segundo as normas DIN 2440 e 

NBR 5580? 
R. As normas DIN 2440 e NBR 5580 são semelhantes. 
 
139. Qual a diferença entre os tubos segundo as normas ASTM A53 e 

NBR 5590? 
R. As normas ASTM A53 e NBR 5590 são semelhantes. 
 
140. Qual a diferença entre as normas ASME/ANSI B16.1, ASME/ANSI 

B16.5, ASME/ANSI B16.24 e ASME/ANSI B16.47? 
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R. A diferença entre estas normas é quanto ao material a que se destinam: 
ASME/ANSI B16.1 trata de ferro fundido, ASME/ANSI B16.5 de aço, 
ASME/ANSI B16.24 de bronze e latão e ASME/ANSI B16.47 entitula-se 
large diameter steel flanges: NPS 26 through NPS 60. 
 
141. O que são meios de ligação? 
R. São meios utilizados para fazer a união de tubos, conexões, válvulas e 
acessórios. 
 
142. Quais são os meios de ligação mais utilizados? 
R. Ligações roscadas, soldadas, flangeadas, tipo ponta e bolsa. 
 
143. Quais os tipos de rosca mais utilizados para tubulação e quais as 

diferenças entre eles? 
R. Os tipos de roscas mais utilizados em ligação são a rosca BSP (NBR 6414 
ou DIN 2999 ou ISO 7/1), e a rosca NPT (NBR 12912 ou ASME /ANSI B 
1.20.1). 
 
BSP – Rosca utilizada em instalações domiciliares, prediais e instalações 
industriais de baixa responsabilidade. Para utilização dessa rosca os tubos 
usados devem ter dimensões conforme as normas DIN. Para a NBR 5580 
classes L, M ou P ou conforme as normas DIN. Para que ocorra a vedação 
usamos um vedante, no caso a fita teflon (a mais usada), e pelo aperto dos 
filetes já que a rosca macho apresenta uma inclinação de 1:16 e a rosca 
fêmea se apresenta paralela. 
NPT – Mais utilizados em instalações industriais – usada em tubulações de 
baixa pressão, classe 150#, média pressão classe 300# e tubulações de alta 
pressão das classes 2000# , 3000# e 6000# e os tubos usados devem ter 
dimensões conforme as normas ASME/ANSI B36.10 e B36.19. A vedação se 
dá pelo aperto dos filetes já que as roscas macho e fêmea apresentam uma 
inclinação de 1:16 e adição de uma fita vedante (teflon). 
 
144. Quais os dois tipos de rosca mais usados como meio de ligação? E 

quais normas as classificam? 
R. As roscas que mais são usadas como meio de ligação são: as roscas BSP 
(British Standard Pipe) e as roscas NPT (National Pipe Thread). As normas 
que as classificam são NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) ou DIN 2999 ou 
ISO 7/1 para BSP e NBR 12912 ou ASME/ANSI B1.20.1 para NPT. 
 
145. Como são dispostos os filetes e a angulação das roscas tipo BSP e 

NPT? 
R. Na rosca BSP o perfil macho apresenta uma inclinação de 1:16 e a rosca 
fêmea se apresenta paralela ao perfil. Já na rosca NPT, as roscas macho e 
fêmea apresentam a mesma inclinação 1:16. 
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146. Como acontece a vedação dos filetes das roscas BSP e NPT? 
R. A vedação das roscas BSP e NPT acontece de forma igual que se dá pelo 
aperto dos filetes e pela adição de um vedante, sendo o mais utilizado, a 
fita de  PTFE (teflon). 
 
147. Onde são aplicadas as roscas BSP e NPT? 
R. A rosca BSP é utilizada em instalações domiciliares, prediais e industriais 
de baixa responsabilidade. Já a rosca NPT é usada primordialmente em 
instalações industriais. 
 
148. O que é passo de uma rosca? 
R. É a distância entre dois fios de uma rosca. 
 
149. O que significa BSP? 
R. British Standard Pipe. 
 
150. Quais os tubos que se podem fazer ligações roscadas segundo a 

norma NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) (BSP)? 
R. São tubos que se apresentam conforme a norma NBR 5580 classes L, M 
ou P ou conforme as normas DIN. 
 
151. Quais são os ângulos dos filetes das roscas BSP e NPT? 
R. 

Rosca Ângulo dos Filetes 

BSP 55º 

NPT 60º 
 
 
152. Podemos realizar uma mistura entre roscas BSP e NPT? E se possível 

quais as condições de comunhão que este processo é possível? 
R. Para alguns diâmetros nominais a diferença do passo entre as roscas BSP 
e NPT é muito pequena ou quase inexistente. Por isso, em diâmetros 
pequenos existe a possibilidade de se acoplar uma rosca BSP com uma rosca 
NPT em diâmetros nominais de até 2 polegadas. 
 

 Número de Fios / Polegada 
DN BSP NPT 

Diferença 

3/8 19,0 18,0 1,0 
1/2 14,0 14,0 0,0 
3/4 14,0 14,0 0,0 
1 11,0 11,5 0,5 
1 .1/4 11,0 11,5 0,5 
1 .1/2 11,0 11,5 0,5 
2 11,0 11,5 0,5 
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2 .1/2 11,0 8,0 3,0 
3 11,0 8,0 3,0 
4 11,0 8,0 3,0 
5 11,0 8,0 3,0 

 
Vale salientar que em diâmetros 2.1/2‘’, 5’’ e 6’’, além da diferença no passo 
existe também uma diferença no diâmetro real  dos tubos e conexões. 
Cumpre lembrar que embora exista a possibilidade da mistura, acoplar 
uma rosca BSP, com uma rosca NPT é totalmente desaconselhável. 
 
153. Existe uma boa vedação entre uma rosca BSP e outra NPT? 
R. Não existe uma boa vedação em ligações deste tipo, visto que o contato 
metal com metal não é perfeito. 
 

 
Mesmo conseguindo uma vedação com vedantes em misturas com roscas, 
nestes casos existe uma grande possibilidade de vazamentos futuros nas 
ligações, pois não existe um perfeito contato entre os perfis das mesmas. 
 
154. O que devemos observar visualmente para diferenciar as conexões 

fabricadas no Brasil de ferro fundido maleável? 
R. Para diferenciar as peças fabricadas pela indústria nacional quanto à 
norma de fabricação e seu respectivo tipo de rosca, podemos observar o 
seguinte: 
No rebordo todas as peças com rosca padrão NPT possuem rebordo chato e 
a grande maioria com a rosca BSP possui o rebordo redondo (apenas algumas 
peças não tiveram seu rebordo alterado para redondo). Se o rebordo for 
redondo com certeza será BSP. 
Já com relação à marcação as peças fabricadas com rosca NPT têm em seu 
corpo marcado 150 ou 300, que é a classe de pressão da norma. 
Lembrando que não podemos confundir classe de pressão com Pressão 
Máxima de Trabalho. 
 
155. Quais as classes de pressão que a rosca NPT é utilizada. 
R. A rosca NPT e utilizada nas classes de baixa pressão 150#, de média 
pressão, classe 300# e nas conexões de alta pressão das classes 2000#, 
3000# e 6000#. 
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156. Quanto aos tubos usados com rosca NPT quais normas devem seguir 
com relação à suas dimensões? 

R. Os tubos utilizados para este fim devem ter as dimensões conforme a 
norma NBR 5590 Classes N, R ou DR ou ainda com dimensões conforme as 
normas ASME/ANSI B36. 10 e ASME/ANSI B36.19, não sendo permitido a 
utilização de roscas em tubos de série SCH 5S e 10S. 
 
157. Sobre a rosca BSP é possível afirmar: 

R. a  É regida pela norma NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) (ou DIN 
2999) e é utilizada primordialmente em instalações industriais; 

 b  É regida pela norma NBR 12912 (ou DIN 2999) e é utilizada em 
instalações domiciliares, em tubos de baixa pressão (150#). 

 c  A vedação se dá pelo aperto dos filetes e pela adição de um 
vedante, de acordo com a norma NBR 12912; 

 d X 
Regida pela norma NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) e é o tipo 
de rosca utilizado em instalações domiciliares, instalações prediais 
e em instalações industriais de baixa responsabilidade. 

 e  Nenhuma das anteriores. 

 
158. Sobre a rosca NPT é possível afirmar: 

R. a X Regida pela norma NBR 12912 ou ASME/ANSI B 1.20.1, é o tipo de 
rosca utilizado primordialmente em instalações industriais; 

 b  É usada principalmente em instalações da classe 10 ou classe 
150#(conforme a norma NBR 5580); 

 c  
É regida pela norma NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) ou DIN 
2999, e a vedação se dá pelo aperto dos filetes e pela adição dos 
vedantes; 

 d  A vedação só pode ser feita através de ligação metal-metal; 
 
159. Qual a relação entre as roscas BSP e NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 

6414)? 
R. A rosca BSP é um tipo de rosca utilizada em instalações domiciliares, 
instalações prediais e em instalações de baixa responsabilidade.  
A NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) é a norma que padroniza 
designações, dimensões e tolerâncias de roscas para tubos em que a 
vedação sob pressão é feita na rosca. Destina-se à ligação de tubos, 
torneiras, válvulas e acessórios. 
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160. Qual a relação entre entre as roscas NPT e NBR 12912? 
R. A rosca NPT é um tipo de rosca utilizada primordialmente em instalações 
industriais. 
A NBR 12912 é a norma que padroniza dimensões da rosca NPT cônica 
externa e cônica interna, para aplicação geral em tubulações e seus 
acessórios, com o uso de vedantes. 
 
161. O que é Soldagem? 
R. (Welding) é o processo de união de materiais, a solda (weld) é o resultado 
deste processo. 
 
162. Explique as ligações soldadas. 
R. São as ligações para tubos de aço carbono, aço liga e aço inox. 
As ligações soldadas têm sempre uma resistência mecânica equivalente a 
resistência do tubo, tem também estanqueidade perfeita, e sem 
necessidade de manutenção. 
 
163. Quais os principais tipos de solda? 
Solda de topo (butt welding), encaixe e solda (socket welding)e brasagem 
(brazing).. 
 
164. Explique a solda de topo. 
R. É utilizada para tubulações de todos os diâmetros, principalmente DN 
maior ou igual a 50 (2”), mas podem ser usada em diâmetros menores. As 
pontas dos tubos devem ser chanfradas ou biseladas. 
 
165. Explique a solda soquetada. 
R, Utilizada em instalações industriais para todas as faixas de pressão e 
temperatura. 
Utilizado para tubos DN menor ou igual a 100 (4”), mas normalmente 
utilizado para DN menor ou igual a 50 (2”). Para tubos em aço carbono, aço 
ligado e aço inox. Não é recomendável esse tipo de ligação com fluidos de 
alta corrosão. 
 
166. Cite algumas vantagens das ligações soldadas. 
R. As ligações soldadas têm uma resistência mecânica equivalente à 
resistência do tubo, estanqueidade perfeita, boa aparência, sem 
necessidade de manutenção e grande facilidade para a aplicação de pinturas 
e isolantes térmicos. 
 
167. O que é brasagem? 
R. São soldas usadas principalmente para tubulações metálicas não ferrosas, 
tubos de cobre e conexões de latão ou bronze. São soldas executadas com 
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material diferente do material do tubo ou da conexão com baixo ponto de 
fusão (geralmente, o mais comum, é o estanho). 
 

 
 
168. Faça um desenho esquemático de todos os principais pontos de uma 

solda 
 

 
 
169. O que é Metal Base (Base metal)? 
R. Material da base que sofre o processo de soldagem. 
 
170. O que é metal de adição (Filler metal)? 
R. Material adicionado, no estado líquido, durante a soldagem. 
 
171. O que é poça de fusão (Weld pool)? 
R. Região de fusão, a cada instante, durante uma soldagem. 
 
172. O que é penetração? 
R. Distância da superfície original do material de base ao ponto que termina 
a fusão, medida perpendicularmente à mesma. 
 
173. Em quais tipos de tubos são usadas preferencialmente as ligações 

soldadas? 
R. São usadas, preferencialmente, em tubos de aço carbono, aço liga, e aço 
inox. 
 
174. O que é junta (joint)? 
R. É a região entre duas ou peças que serão ligadas. 
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175. Qual o tipo de solda que será usado na tubulação da foto abaixo e qual 
o estágio do processo? 

R. Solda de topo e a tubulação está ponteada. 
 

 
 
 

176. Identifique o processo e o material da tubulação nas fotos abaixo. 
R. Fabricação de um “spool” em aço inox com as peças ponteadas. 
 

  
 

  
 
177. Quais são os principais tipos de junta soldada? Faça um desenho 

esquemático de cada uma delas? 
R. Os principais tipos de juntas são: topo, ângulo, canto, aresta, e 
sobreposta. 
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Soldas em juntas de topo e ângulo podem ser de penetração total 
(penetração em toda a espessura de um dos componentes da junta, como na 
figura acima) ou parcial. 
 
178. O que é chanfro (Groove)? 
R. É o corte efetuado na junta para possibilitar / facilitar a soldagem em 
toda sua espessura. 
 
179. Quais são os tipos mais comuns de chanfro, faça um desenho 

esquemático. 
 

 
 
180. Quais normas que regulamentam os chanfros nas ligações de solda 

topo para tubos ASME/ANSI E DIN? 
R. ASME/ANSI B16 25 e DIN 2559 
 
181. Qual norma regulamenta a utilização das ligações de encaixe e solda e 

quais os diâmetros recomendados para a utilização deste meio de ligação? 
R. Este tipo de ligação esta definida na norma ASME/ANSI B16.11 para 
diâmetros menores ou iguais a 100 mm (4”), mas normalmente utilizado para 
diâmetros menores ou iguais a 50 mm (2”). 
 
182. Qual condição de processo onde o meio de ligação encaixe e solda não 

é recomendado? 
R. Não é recomendado este meio de ligação em condições de processo onde 
temos o fluido corrosivo, devido a este atacar os espaços vazios existe 
neste tipo de solda. 
 
183. Como se executa a solda de topo em tubos e conexões? 
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R. A solda de topo é empregada em tubulações de todos os diâmetros, 
porém mais empregado em dimensões acima de 2” (DN>50). As pontas dos 
tubos devem ser chanfradas conforme a norma ASME /ANSI B16.25 e os 
tubos com dimensões conforme  as normas DIN devem ser chanfrados 
conforme a norma DIN 2559. 
 
184. Como se executa uma solda do tipo SW (encaixe)? 
R. A conexão onde será feita a soldagem do tubo possui a superfície interna 
lisa, nela é introduzido o tubo e este se encaixa dentro da conexão, a solda 
é executada entre a face externa da conexão e a parede do tubo. 
 
185. Como se faz uma ligação entre tubo de cobre e conexão de cobre, 

latão ou bronze? 
R. Este processo é chamado de brasagem (Brasing), soldas executadas com 
material diferente do material do tubo geralmente executada com estanho. 
 
186. O que são flanges? 
R. São peças especiais que se destinam a fazer a ligação entre tubos, 
conexões, válvulas, acessórios e equipamentos entre tubos, onde se deseja 
uma montagem/desmontagem rápida ou freqüente. 
            
187. Onde podem ser empregadas as ligações flangeadas? 
R. Em todos os diâmetros de para tubos de ferro fundido, aço carbono, aço 
liga, aço inox, plásticos e também em  válvulas e acessórios de materiais não 
ferrosos. 
 
188. Quais são os flanges mais comuns? 
R. Sobreposto, de pescoço, roscado, solto e cego. 
 
189. Quais os principais tipos de flanges? 
R. 

• Flange sobreposto (SO – slip-on) 
• Flange de pescoço (WN – Welding-neck) 
• Flange roscado (SCR – Screwed) 
• Flange de encaixe (SW – Socket -weld) 
• Flange solto (LJ – Lap-joint) 
• Flange cego (Blind) 
• Flange de redução 

 
190. Quais as características do flange sobreposto? 
R. É o mais comum e o de instalação mais fácil, pois não necessita de 
exatidão no corte e a ligação é feita com duas soldas, uma interna e outra 
externa. Seu uso deve ser limitado a 400°C e 20 kg/cm². 
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191. Relacione as normas com os flanges por elas padronizados? 
R. 
 

Normas Material Classe de Pressão 

 ASME/ANSI B16.1 Ferro Fundido 125# - 250# 

 ASME/ANSI B16.5 Aço 150# - 300# - 400# 
600# - 900# - 1500# - 2500# 

 ASME/NSI B16.24 Bronze e Latão 150# - 300# 

 
Normas Tipo de Flanges Pressão Nominal 
DIN 2566 10 – 16 
DIN 2567 

Flanges roscados 
25 – 40 

DIN 2527 Flanges cegos 10 – 16 – 25 - 40 
DIN 2576 Flanges lisos para soldar 10 
DIN 2632 10 
DIN 2633 16 
DIN 2634 25 
DIN 2635 

Flanges com pescoço 

40 
DIN 2655 25 
DIN 2656 

Flanges soltos com colar liso para soldar 
40 

DIN 2673 10 
DIN 2674 16 
DIN 2675 25 
DIN 2676 

Flanges soltos com colar pescoço para soldar 

40 
DIN 2642 Flanges soltos com pestanas 10 
. 

 
192. Por que utilizar um flange roscado em uma tubulação de ferro fundido e 

não utilizar um flange de encaixe, por exemplo? 
R. Ferro fundido é um material que não permite solda e, flange de encaixe 
só permite tubulação em que o material é soldável. Por isso o flange roscado 
é o ideal. 
 
193. Quando não é recomendado o uso do flange de encaixe? 
R. Em serviços de alta corrosão. 
 
194. Como e onde se empregam os flanges soltos?  
R. Os flanges soltos são empregados em situações em que os flanges não 
entram em contato com o fluido, este flange desliza livremente no tubo e só 
se detém na extremidade do tubo onde é soldada uma peça denominada 
“pestana”. É utilizado em tubulações de materiais mais nobres, para uso 
industrial. 
 
195. Onde são utilizados os flanges do tipo cego? 
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R. Em finais de linhas e fechamento de bocais proporcionando um 
tamponamento de fácil remoção. 
 
196. Quando é indicado o uso do flange de redução? 
R. São indicados onde se deseja uma redução diretamente no flange, sem 
uso de conexões de redução na tubulação ou por absoluta falta de espaço. É 
um tipo de flange pouco usual. 
 
197. Quais são os tipos de faceamento dos flanges? Explique cada um. 
R. 

Face plana 

É usado para materiais frágeis e quebradiços 
ou para materiais sujeitos ao amassamento 
onde devemos ter um contato pleno para 
propiciar o aperto final 

Face com ressalto 

É o mais comum e é usado para as mais 
variadas combinações de pressão e 
temperatura 

Face com junta de anel 

É usado para serviços severos em altas 
pressões ou temperaturas com fluidos 
inflamáveis ou corrosivos onde se deseja 
absoluta segurança contra vazamentos 

Face do tipo macho-fêmea 
Do tipo lingüeta e ranhura é de uso mais raro 
e é usado em serviços mais severos sujeitos a 
pressões elevadas 

 
198. Como pode ser o acabamento da face dos flanges? 
R. O acabamento da face dos flanges pode ser com ranhuras ou liso. 
 
199. Qual o tipo de junta utilizado para ligações entre flanges de face 

ranhurada? 
R. Quando se empregam flanges com faces com acabamento ranhurado 
deve-se usar juntas de amassamento para a vedação 
 
 
200. Quais os processos de fabricação dos flanges? 
R. Os flanges podem ser forjados, usinados e fundidos. 
 
 
201. Uma tubulação com ligações flangeadas pode ser enterrada? 
R. Sim, mas não é aconselhável, pois as ligações flangeadas são utilizadas 
para fazer montagem/desmontagem rápida ou freqüente. Além do que os 
parafusos podem ter problemas no momento do desaperto. 
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202. Identifique os flanges da foto abaixo. 
R. Flanges roscados. 

 
 
203. Cite exemplos onde se podem utilizar flanges de material diferente do 

material dos tubos. 
R. Quando a tubulação for de aço inox pode-se utilizar um flange de aço 
carbono, mas para isso, deve-se unir à tubulação uma pestana e o flange 
deverá ser do tipo solto. Como peças de inox têm um custo mais alto, utiliza-
se o flange de aço carbono para baratear o custo montagem. Também se 
podem usar flanges roscados em linhas de plástico. Veja a foto do exercício 
anterior. 
 
204. Como fazer uma ligação flangeada do tipo lap-joint como um acessório 

com flange de face plana? 
R. Deve ser usado um anel de compensação da mesma espessura da pestana 
para tornar a ligação do “tipo plana”. 
 
205. Qual é a similaridade entre as 3 especificações abaixo? 
Norma Material Classe de Pressão 
ASME/ANSI B16.1 Ferro Fundido 125# - 250# 
ASME/ANSI B16.5 Aço 150# - 300# 
ASME/ANSI B16.24 Bronze e Latão 150# - 300# 

 
R. Nas classes de pressão 125# e 150#, os flanges tem o mesmo gabarito 
de furação. Assim como as classes de pressão 250# e 300#, os flanges 
também têm o mesmo gabarito de furação. 
 
206. O que são ligações do tipo ponta e bolsa? 
R. São ligações usadas principalmente em tubos de ferro fundido, barro 
vidrado e de plásticos, mas também existe em aço carbono, porém de uso 
menos freqüente. 
 
207. Qual a principal característica das ligações do tipo ponta e bolsa? 
R. A principal característica desse meio de ligação é a sua facilidade e 
rapidez em montagem em comparação com a mesma ligação executada por 
solda de topo. 
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208. Quais os tipos de junta nas ligações ponta e bolsa? 
R. As juntas podem ser: elástica, mecânica ou travada. 
 
209. Onde empregar ligações do tipo ponta e bolsa com junta elástica? 
R. Este tipo de junta é utilizado para tubos e conexões de ferro fundido e 
de plásticos como o PVC, polipropileno ou PVC reforçado com fibra de vidro. 
 
210. Onde empregar ligações do tipo ponta e bolsa com junta travada? 
R. Este tipo de junta é utilizado para tubos e conexões de ferro fundido 
onde não serão executados blocos de ancoragem para absorção do empuxo 
devido á pressão interna para garantir o equilíbrio de toda a tubulação. As 
juntas travadas podem ser internas ou externas. 
 
211. Como se dá a vedação neste tipo de ligação, faça um desenho 

esquemático.  

 
 
212. O que são Ligações Sanitárias? 
R. São ligações especiais usadas em serviços sanitários em indústrias 
alimentícias em geral, indústrias de bebidas, farmacêuticas, cosméticas e 
outras. 
 
213. Onde são empregadas e qual a principal função das Ligações 

Sanitárias? 
R. São empregadas em tubos, conexões, válvulas e acessórios com a 
finalidade de conexão e desconexão com muita rapidez e segurança para 
limpeza e desinfecções periódicas. 
 
214. Cite uma norma que regulamenta os tubos usados em Ligações 

Sanitárias? 
R. Essas ligações são típicas para tubos com diâmetro externo tipo “OD”. 
Uma norma muito usada é a ASTM A270. 
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215. Qual material é utilizado para a fabricação de conexões sanitárias? 
Como é feita a vedação destas conexões sanitárias? 

R. As conexões são fabricadas de aço inox com polimento sanitário e a 
vedação é feita por meio de um anel de elastômero que pode ser de buna-N, 
viton, ptfe (teflon®), epdm ou silicone. 
 
216. Quais os tipos de ligações sanitárias encontradas no mercado 

nacional? 
R. 
Ligação conforme a norma Conhecida como 
Alemã DIN 11851 DIN 
Inglesa BS 1864 RJT 
Sueca SMS 1145 SMS 
Internacional ISO 2852 Clamp ou TC 
 
217. Quais as diferenças entre os tipos de ligações sanitárias 

comercializadas no mercado nacional? 
R. Entre os tipos DIN, RJT, e SMS não existem diferenças visuais 
significativas, além do meio de vedação e do tipo de rosca utilizado, pois os 
seus componentes são do tipo união com um anel de vedação. 
Já o tipo Clamp ou TC é composto por dois niples, um anel de vedação entre 
eles e o aperto é proporcionado por meio de uma braçadeira. 
 
218. São ligações sanitárias: 
R. 
 a  DIN 11851 – união por anel de vedação 

 b  BS 1864 – união por anel de vedação 

 c  SMS 1145 – união por anel de vedação 

 d  ISO 2852 – união através de dois niples, um anel entre eles e aperto 
por meio de braçadeira 

 e X Todas as anteriores 

 
219. O que são engates? 

R. São acessórios destinados a 
fazer a interligação entre a 
tubulação rígida, máquinas ou 
equipamentos à outros pontos onde 
se necessita o emprego de condutos 
flexíveis ou semi-flexíveis. 
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220. O que são engates rápidos? 
R. São aqueles que têm a finalidade de conexão e desconexão com muita 
facilidade e rapidez. 
 
221. Cite um exemplo onde o engate rápido é o meio de ligação mais prático 

e eficiente. 
R. O engate rápido pode ser utilizado em caminhões pipas, onde há a 
necessidade de conexão/desconexão com muita freqüência. 
 
 
222. Qual a finalidade dos acessórios da foto abaixo, à esquerda? 
R. Tem por finalidade a adaptação do mangote de sucção da bomba 
existente com a saída do caminhão tanque que nem sempre é do mesmo 
diâmetro que a existente na estação de transferência. 

  
 
 
223. O que são e onde são empregados os engates do tipo bico escalonado 

(espigão)? 
R. São conexões destinadas a fazer adaptação entre as mangueiras e as 
conexões de tubulações, mangueiras e equipamentos onde não são realizadas 
operações freqüentes de montagem e desmontagem da tubulação. 
 
 
224. O que são e onde são empregados os engates rápidos tipo refinaria? 
R. São conexões destinadas às interligações entre tubos rígidos e máquinas 
e equipamentos por meio de condutos flexíveis onde se deseja facilidade e 
rapidez na ligação e desligamento e com operações freqüentes. 
 
 
225. Qual a vantagem do engate universal sobre o engate refinaria? 
R. A vantagem consiste que são necessários sempre os engates macho e 
fêmea (tipo refinaria) para realizar uma conexão, já o engate universal é 
necessário somente um único tipo de engate. 
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226. Quais os dois tipos mais comuns de engate rápido na indústria? 
R. Os dois tipos mais comuns na indústria são: 

Tipo Refinaria 

Fêmea Macho 
Tipo Universal 

  
 

 
 
227. Identifique as peças assinaladas na foto abaixo? 
R. 1 Mangueira com aramado interno – tipo sucção. 
 2 Empatamento com rosca externa. 
 3 Engate rápido tipo refinaria com rosca interna e ponta. 
 4 Engate rápido tipo refinaria com rosca interna e bolsa. 
 

 
 
228. O que é uma derivação soldada tipo “boca de lobo”? 
R. São ligações feitas diretamente de um tubo a outro, sem a utilização de 
qualquer outra peça intermediária, para formar uma derivação, substituindo 
um TE ou um TE de redução. 
 
229. Quais as condições que devem ser respeitadas para se executar 

derivações soldadas tipo “boca de lobo” e, qual norma regulamenta este 
procedimento? 

R. A norma ASME/ANSI B31 aceita esse tipo de derivação para ramais de 
diâmetro nominal maior ou igual que 50mm (2”) desde que o tubo tronco 
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tenha diâmetro igual ou superior ao diâmetro do ramal e ainda indica, com 
detalhes, os casos onde são necessários reforços. Na própria norma está 
descrito o método de cálculo para esses esforços. 
 
230. Quais as principais vantagens e desvantagens no uso de derivações 

soldadas tipo “boca de lobo”? 
R. As principais vantagens para o uso de derivações boca de lobo são o baixo 
custo e a facilidade de execução. Já as desvantagens consistem na fraca 
resistência, concentrações de tensões, elevada perda de carga e o difícil 
controle da qualidade. Certos projetistas limitam seu uso a 250ºC ou a 20,0 
kgf/cm². 
 
231. Faça um desenho esquemático dos dois tipos de solda de fixação de 

boca de lobo. 
 

 
 
 
232. Faça um desenho esquemático de uma boca de lobo com reforço, com 

reforço e nervuras e simples. 
 

  
 
233. O que são derivações de meia luva e qual norma regulamenta este 

procedimento? 
R. São derivações onde é utilizada uma meia-luva soldada diretamente na 
linha tronco, seu emprego é comum em pequenos ramais, de diâmetros 
inferiores a DN 50 (2”). A norma ASME/ANSI B31 aceita esse tipo de 
ligação para qualquer combinação de temperatura e pressão desde que a 
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linha tronco tenha diâmetro maior ou igual a 100 mm (4”) e a meia luva tenha 
resistência suficiente. 
 
234. Cite as vantagens e desvantagens em utilizar derivações com uso de 

meia luva. 
R. As principais vantagens para o uso de meias luvas consistem no baixo 
custo e na facilidade de execução, já como desvantagem podemos citar 
como problema a elevada perda de carga localizada. 
 
235. Identifique a peça e o tipo de solda mostrada na foto abaixo? 
R. A peça é uma cruzeta e o tipo de ligação é a solda de topo. O perfil U 
mostrado na foto está sendo usado como escora de montagem, será retirada 
após a sustentação e suportação posterior. 

  
 
236. O que são derivações que utilizam colares e selas? 
R. Os colares e selas são peças especiais forjadas que são soldadas 
diretamente sobre a linha tronco e servem de reforço para a derivação.  
São usados para qualquer tipo de derivação com diâmetros superiores a 
25mm (1“), inclusive para ramais com o mesmo diâmetro da linha-tronco,  
para qualquer combinação de pressão e temperatura. 
 
237. Faça o desenho esquemático de uma derivação que utilizada colar e 

sela. 

 
238. Quais as vantagens e desvantagens de derivações com uso de 

colares? 
R. Como principais vantagens podemos citar sua excelente resistência 
mecânica, facilidade de execução e pequena concentração de tensões e as 
desvantagens consistem em um custo um pouco mais elevado, pois se 
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necessita de um tipo de peça para cada combinação de diâmetros, 
dificultando a compra, a estocagem e a montagem. 
 
239. Cite as vantagens e desvantagens ao se utilizar derivações com uso de 

selas. 
R. Dentre as inúmeras vantagens, podemos citar a excelente resistência 
mecânica, pequena perda de carga, boa distribuição de tensões e além disso, 
não há limites de pressão e temperatura para o seu uso, mas em 
contrapartida também encontramos algumas desvantagens, como o elevado 
custo, pois se trata de peças importadas e de difícil  montagem. 
 
240. O que é um tubo e qual a sua função?  
R. É um conduto fechado, oco e geralmente circular destinado ao transporte 
de fluidos. 
 
241. O que compõe uma tubulação? 
R. É o conjunto de tubos, conexões, válvulas e acessórios formando uma 
linha para condução de fluidos. 
 
242. Qual a diferença entre tubo e tubulação? 
R. Tubo é o conduto que em conjunto com conexões, válvulas e acessórios 
forma uma linha para condução de fluidos denominada tubulação. 
 
243. Qual a diferença entre tubulação e canalização? 
R. São sinônimos 
 
244. Classifique os materiais utilizados na fabricação de tubos para fins 

diversos. 
R. 

Ferrosos - Ligas ferrosas (Aço, Ferro 
fundido) Materiais metálicos 

Não ferrosos (Alumínio, Cobre, Bronze) 

Materiais não metálicos Plásticos (PVC, PP, PE) 

 
245. Como se classificam os tubos quanto à aplicação? 
R. Tubos para condução, eletrodutos, tubos industriais, tubos mecânicos e 
tubos para troca térmica. 
 
246. Quais os tipos de tubo para condução e quando são aplicados? 
R. Preto ou galvanizado que serve para fluidos não corrosivos, aço ligado que 
serve para a condução de fluidos corrosivos e aço inox que serve para 
condução de fluidos corrosivos ou sanitários. 
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247. O que são eletrodutos? 
R. São tubos que servem para proteção de fios e cabos elétricos. 
 

 
 
248. Quais as principais aplicações dos tubos industriais? 
R  Para estrutura, andaimes, postes, cercas e escoras. 
 
249. Quais as características de tubos mecânicos? 

R. São tubos de seção circular, para 
aplicações industriais, tais como: 
fabricação de auto peças, 
equipamentos, móveis, etc., onde a 
exatidão dimensional, qualidade de 
superfície e propriedades mecânicas 
são importantes. 

 
 
250. Dê exemplos de tubos de seção circular (tubos mecânicos) para 

aplicação industrial? 
R. Tubos mecânicos de precisão, laminados ou trefilados para indústria 
automobilística. 
 
251. Cite exemplos de tubos para troca térmica. 
R. Tubos para caldeiras, trocadores de calor e condensados, tubos de aço 
carbono com e sem requisitos especiais e tubos de aço carbono para alta 
performance. 
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252. Qual a classificação do tubo quanto ao seu processo de fabricação? 
R. 
 Tubos sem costura Não apresentam emendas em sua seção 

transversal 

 Tubos com costura Apresentam emendas (solda/costura) em sua 
seção transversal 

 
253. Como são obtidos os tubos sem costuras? São recomendáveis em 

quais casos? 
R. São obtidos de tarugos por meio de laminação. São recomendáveis para 
tubulação como as de oleodutos, gasoduto, mineroduto de acordo com a  
Norma API 5L, revestimento e poço de petróleo de acordo com a norma API 
5A  e tubos para estaca de acordo com a norma ASTM A252. 
 
254. Como podem ser as emendas nos tubos com costura? 
R. Essas emendas podem ser longitudinais para tubos obtidos através de 
chapas ou helicoidal para tubos obtidos através de bobinas. 
 
255. O que se entende por sobre-espessura de parede de tubos? 
R. A sobre-espessura é um adicional na espessura do tubo considerando-se a 
corrosão e espessura de roscas. 
 
256. Determinar a espessura da parede de um tubo DN=4” que deverá 

trabalhar por trinta anos. 
 
Dados: 
DN 4” → DE= 114,5 mm = 11,45 cm 
σ= 1100 kgf/cm² 
Pt = 25 kgf/cm² 
Temperatura = 250ºC → y=0,4 
s = 1,4 (coeficiente de segurança) 
Corrosão estimada = 0,1 mm/ano 
 
Solução: 

7,1mm espessura  B36.10 ASME/ANSI Norma Tabela

mm 6,8  cm 0,6840,6*1,14  Tmin*1,14  Tn

cm 0,6  0,42  0,18  C  Tcal  Tmin

0,42cm  4,2mm1,4*30*0,1 c
segurança de ecoeficient * útil vida * anual corrosãoc

cm18,0
)4,0*251100(*2

4,1*45,11*25
y*Pt*2

s*DE*PtTcal
σ
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257. Calcular a espessura da parede de um tubo de aço carbono dados: 
                                         
DN 700 (28”) → DE= 711,2 mm 
P= 10 kgf/cm2  
σ =950 kgf/cm2 
Solução: 
 

mm 6,4 espessura  B36.10 ASME/ANSI Norma Tabela

3,7mm700*0,00526  DN*K  

00526,0
950*2

10
*2

Espessura

PK

                           

 
258. Calcular a espessura necessária para uma tubulação de aço inox tipo 

304L, DN 6”, que trabalha a uma pressão de 8 kgf/cm2 a uma temperatura 
de 250°C. 

 
Solução: 

mm 77,2 espessura  B36.19 ASME/ANSI Norma Tabela

mm59,0150*0,003883  DN*K  

003883,0
1030*2
8

*2

²/1030
²/8

mm 168,3 DE )(6"  150 

Espessura

PK

cmkgf
cmkgfPt

DN

 

 
259. Quando e como deve ser executada a limpeza de uma tubulação? 
R. Após a montagem e antes de entrar em operação toda a tubulação deve 
ser limpa. Essa limpeza é geralmente realizada com água e todas as bombas, 
válvulas com anéis de vedação resilientes, medidores e outros equipamentos 
sujeito a danos com materiais sólidos deverão ser protegidos por meio de 
filtros provisórios. As válvulas de retenção, as de controle, as de segurança 
e alívio e as placas de orifício deverão ser retiradas para se realizar a 
limpeza. 
 
260. Como deve ser feita a limpeza em tubulação destinada à condução de 

água potável? 
R. A tubulação deve ser limpa após a montagem e antes de entrar em 
operação. Essa limpeza é geralmente realizada com água e todas as bombas, 
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válvulas com anéis de vedação resilientes, medidores e outros equipamentos 
sujeito a danos com materiais sólidos deverão ser protegidos por meio de 
filtros provisórios. As válvulas de retenção, as de controle, as de segurança 
e alívio e as placas de orifício deverão ser retiradas para se realizar a 
limpeza. Além desta limpeza, a tubulação deve ser desinfetada com uma 
solução de água e cloro. 
 
261. Quais as válvulas e acessórios que devem ser retirados da tubulação 

na ocasião da limpeza? 
R. As válvulas de retenção, as de controle, as de segurança e alívio e as 
placas de orifício deverão ser retiradas na ocasião da limpeza. 
 
262. O que é teste de pressão? 
R. É um teste realizado nas tubulações antes de entrar em funcionamento 
para se verificar se estão de acordo com o projeto, sem problemas de 
vazamento nas juntas. Este teste é também chamado de teste hidrostático 
pois é normalmente realizado com água. Exceto em tubulações de grandes 
diâmetros para a condução de gases onde o peso da água poderia causar 
danos à tubulação e aos suportes, neste caso é utilizado o ar comprimido 
para o teste. 
 
263. O que é pressão de teste? 
R. É a pressão utilizada no teste da tubulação. No caso do teste 
hidrostático a pressão de teste deverá ser 1,5 x pressão de projeto (para 
temperatura até 340ºC). Já para o teste com ar comprimido, a pressão de 
teste deve ser apenas 10% acima da pressão de projeto e realizada em 
etapas: a primeira com 25% da pressão de trabalho, a segunda com 50%, a 
terceira com 75% e por fim com 100% da pressão de teste. Em cada uma 
das etapas deverá ser verificada a existência de vazamentos nas juntas por 
meio de espuma, e entre as etapas a pressão deve subir vagarosamente até 
a pressão da etapa seguinte. 
 
 
264. Quando se realiza o teste hidrostático com ar comprimido? 
R. O teste com ar comprimido só deverá ser realizado em tubulações de 
grandes diâmetros para a condução de gases onde o peso da água poderia 
causar danos à tubulação e à suportação. 
 
 
265. Quais as seguranças a serem tomadas para ser realizado o teste de 

pressão com ar comprimido?  
R. Toda a área envolvida deverá ser evacuada e os testes deverão ser 
acompanhados de longe e orientado por pessoas experientes. 
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266. Qual a pressão de teste de uma tubulação que opera a uma pressão de 
12,0 kgf/cm2 a uma temperatura de 80 °C? 

Solução. 
Pt = 1,5 x P 
Pt = 1,5 x 12kgf/cm² 
Pt = 18kgf/cm² 
 
267. Qual a pressão de teste de uma tubulação de aço carbono ASTM 

A106/B que opera a uma pressão de 15,0 kgf/cm2 a uma temperatura de 
400 °C? 

Solução. 
Pt = 1,5 x P x σ340 
                        σ P 
Pt = 1,5 x 15kgf/cm² x 1050 
                                     910 
Pt = 25,96kgf/cm² 
 
268. Quais as condições para que o teste seja realizado? 
R.  
1°  Pelo menos 48 horas depois de efetuada a última soldagem; 
2°  Depois de todos os tratamentos térmicos; 
3°  Antes da pintura ou da aplicação de quaisquer revestimentos. 
 
 
269. Qual a norma ABNT que estabelece as cores de identificação das 

tubulações? 
R. NBR 6493 
 
 
270. Quais as cores definidas na norma NBR 6493 da ABNT para 

identificação das tubulações? 
R. 
Verde Água 
Branco Vapor 
Azul Ar comprimido 
Amarelo Gases em geral 
Laranja Ácidos 
Lilás Álcalis 
Alumínio Combustíveis gasosos ou líquidos de baixa viscosidade 
Preto Combustíveis e inflamáveis de alta viscosidade 
Vermelho Sistemas de combate ao incêndio 
Cinza Claro Vácuo 
Castanho Outros fluidos não especificados 
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271. Como se faz à diferenciação das tubulações de dois ou mais fluídos 
iguais, porém com condições diferentes? 

R. Pode-se fazer o uso de faixas coloridas na tubulação, por exemplo, para 
se diferenciar a tubulação de água potável, água de refrigeração e água 
bruta, coloca-se uma faixa branca na tubulação de água de refrigeração e 
duas faixas brancas na tubulação de água bruta. 
 
272. De acordo com a norma NBR 6493 da ABNT, qual a identificação para 

uma tubulação de vapor e gases em geral? 
R. Identifica-se com a cor branca para vapor e para gases em geral usa-se a 
cor amarela. 
 
273. Identifique o serviço das linhas indicadas na foto abaixo? 
R.  
1 – Gás Natural 
2- Água de Incêndio  
3- Eletroduto 

 
 
 
274. Identifique o serviço das linhas em destaque na foto abaixo? 
R. Ar comprimido. 
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275. Quais são as finalidades do isolante térmico na tubulação? 
R. O isolante térmico tem por finalidade: 

• a conservação de energia em tubulação e equipamentos que trabalham 
em baixas ou altas temperaturas. 

• a proteção pessoal e a prevenção de superfícies sujeitas a 
condensação ou ao congelamento do vapor d’água do ar. 

 
276. O que é isolamento térmico para proteção pessoal? 
R. É o isolamento realizado, por exemplo, para manter adequada a 
temperatura externa de um tubo que conduz um produto em temperatura 
elevada. 
 
277. Qual a diferença entre isolante térmico a quente e a frio? 
R. Ambos tem como objetivo principal a conservação de energia evitando a 
troca de energia com o meio ambiente, porém o isolante térmico a frio 
preserva a superfície de condensação e o isolante térmico a quente tem 
como objetivo também a proteção pessoal. 
 
278. Faça um esquema de um tubo com isolamento térmico indicando todos 

os materiais necessários. 
R. 
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279. Quais normas devem ser consultadas para o Isolamento Térmico a 
Frio? 

R. ASTM C552 – Cellular Glass Block and Pipe Thermal Insulation 
ASTM C591 – Rigid Preformed Cellular Urethane Thermal Insulation 
 
280. Dê exemplos de isolante térmico a frio? 
R. Poliuretano expandido e isopor. O uso de lã de rocha deve ficar restrito 
aos pontos onde é impossível o uso de isopor. 
 
281. Para o poliuretano expandido, qual deve ser a espessura do isolante 

em milímetros (mm) em uma tubulação com diâmetro de 80mm (3 
polegadas) á temperatura de 0 ºC? 

R. A espessura de isolamento em milímetros (mm) recomendada para uma 
tubulação de 80mm (3 polegadas) a temperatura de 0 ºC é de 40mm para 
conservação de energia e 12mm para proteção pessoal. 
 
282. Quais normas devem ser consultadas para o Isolamento Térmico a 

Quente? 
R. NBR 10662 – Isolantes térmicos pré-moldados de silicato de cálcio 
NBR 11363 – Isolantes térmicos de lã de rocha 
NBR 11364 – Lã de rocha em placas 
NBR 8994 – Chapas de ligas de alumínio para proteção de isolantes térmicos 
 
283. Dê exemplos de isolante térmico a quente e sua classificação? 
R. Silicato de cálcio é classificado como isolante térmico rígido e é 
apresentado em placas, calhas ou segmentos. A lã de rocha é classificada 
como um isolante térmico flexível e é apresentado em placas ou calhas. 
 
284. Para lã de rocha, qual deve ser a espessura do isolante em milímetros 

(mm) em uma tubulação com diâmetro de 80mm (3 polegadas) á 
temperatura de 100ºC? 

R. A espessura de isolamento em milímetros (mm) recomendada para uma 
tubulação de 80mm (3 polegadas) a temperatura de 100 ºC é de 25mm para 
conservação de energia. 
 
285. Para o silicato de cálcio, qual deve ser a espessura do isolante em 

milímetros (mm) em uma tubulação com diâmetro de 80mm (3 polegadas) 
á temperatura de 100 ºC? 

R. A espessura de isolamento em milímetros (mm) recomendada para uma 
tubulação de 80mm (3 polegadas) a temperatura de 100 ºC é de 25mm, 
tanto na conservação de energia quanto para proteção pessoal. 
 
286. Identifique o material do isolamento térmico da tubulação das fotos 

abaixo. 
R. Lã de rocha. 
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287. Ao adicionar Cr e Ni a um Aço Inox do tipo AISI 304 e mantendo a 

mesma concentração de carbono o que acontece? 
R. Com uma maior concentração de Cr e NI o aço inox fica com uma melhor 
resistência mecânica e maior resistência á corrosão provocados por meios 
gasosos ou líquidos, por isso geralmente esses aços são utilizados para fazer 
pontas de forno, tubulação de águas salinas, tubulação de gases, eixo de 
bombas, para o transporte de produtos corrosivos são utilizados tanques de 
aço inoxidável, tubulação e tanques de cervejarias, industrias alimentícias 
etc. 
 
288. Qual a diferença entre um aço inox tipo 304 e um tipo 304L? 
R. A diferença está na composição química. O aço tipo 304L apresenta uma 
redução no teor de carbono resultando na redução da sensitização. 
 
289. Qual o limite máximo de temperatura permitida pela norma ASTM 

A120? Na prática esse máximo de temperatura é usado? 
R. O limite máximo e temperatura permitido pela ASME / ANSI B31.1 para 
essa norma é 200ºC, porém por motivos de segurança, em uso prático não se 
ultrapassa os 100ºC. 
 
290. Qual o tipo de aço liga mais apropriado para fabricação de peças de 

automóveis, peças de máquinas e ferramentas? 
R. O aço níquel com baixa concentração de Ni, de 1 a 10% na composição e 
quando temperado ou revenido apresenta como característica principal boa 
resistência a ruptura e ao choque. 
 
291. Qual o teor de cromo para que o aço seja resistente a oxidação, 

mesmo a altas temperaturas? Onde são aplicados? 
R. Aços com adição de 20 a 30% de Cromo, são aplicados em válvulas de 
motores a explosão e matrizes. 
 
292. Que tipo de aço é utilizado para fazer molas diversas? Por quê? 
R. Os aços utilizados na fabricação de molas são aços capazes de certas 
propriedades elásticas, a escolha do material depende das propriedades 
desejadas. Aços que contém baixa quantidade de manganês e silício em sua 
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composição são utilizados para a fabricação de molas, o silício e o manganês 
dão ao aço uma grande resistência a ruptura e um elevado limite de 
elasticidade. 
 
293. Que tipo de aço é usado para fazer ímãs permanentes? Por quê? 
R. O cobalto é um elemento de liga que tem a característica de influir nas 
propriedades magnéticas dos aços, por isso o aço que contém cobalto é 
utilizado para fazer ímãs permanentes e possui boa dureza em virtude da 
formação de carbureto resultado das reações químicas. 
 
294. Qual a característica de um aço rápido e sua aplicação na indústria? 
R. O aço rápido se apresenta com uma grande resistência ao corte, mesmo 
com a ferramenta aquecida ao rubro pela alta velocidade, devido a inclusão 
do cobalto na sua composição. Esta característica permite fazer 
ferramentas para usinagens como brocas, fresas, serras de grande 
aplicação industrial. Pela sua alta resistência se consegue usinar o aço 
manganês de grande dureza. 
 
295. Qual é o diâmetro externo de um tubo de DN 50 (2’’) segundo a norma 

NBR 5580? 
R. DE = 60,30mm 
 
296. Qual é o diâmetro externo de um tubo de DN 50 (2’’) segundo a norma 

NBR 5590? 
R. DE = 60,32mm 
 
297. Qual é o diâmetro externo de um tubo de DN 65 (2.½”) segundo a 

norma NBR 5580? 
R. DE = 76,10mm 
 
298. Qual é o diâmetro externo de um tubo de DN 65 (2.½”) segundo a 

norma NBR 5590? 
R. DE = 73,03mm 
 
299. Compare os diâmetros externos entre os tubos das normas NBR 5580 

e NBR 5590? 
R. Fazendo a comparação entre as duas normas percebemos que apenas nos 
tubos de 80, 90 e 100 mm (DN) os diâmetros externos são iguais nas duas 
normas. Em alguns diâmetros (DN) esses valores apresentam uma pequena 
diferença de uma norma para outra. Já para os DN 2 1/2“ e 6“ a diferença é 
significativa, impossibilitando o uso de roscas não apropriadas. Por exemplo, 
rosca BSP em tubo ASME/ ANSI. 
 
300. Qual a massa (em kg) de um tubo de 6,0m, DN 80 (3”), fabricado 

segundo a norma NBR 5580 - Classe P? 
R. Massa 9,37 kg/m - Para um tubo de 6,0 m - 56,22 kg 
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301. Qual a massa (em kg) de um tubo de 6,0m, DN 100 (4”), fabricado 

segundo a norma NBR 5580-Classe P? 
R. Massa 15,01 kg/m - Para um tubo de 6,0 m - 90,06 kg 
 
302. Qual a massa (em kg) de um tubo de 6,0m, DN 100 (4”), fabricado 

segundo a norma NBR 5590 - Classe Normal? 
R. 
Tubos com costura 
Massa: 16,02 kg/m 
Para um tubo de 6,0 m: 96,12 kg 
 
Tubos sem costura 
Massa: 16,07 kg/m 
Para um tubo de 6,0 m: 96,42 kg 
 
303. Qual a massa (em kg) de um tubo de 6,0m, DN 150 (6”), fabricado 

segundo a norma NBR 5590 - Classe Reforçada? 
R. 
Tubos com costura 
Massa: 43,38 kg/m 
Para um tubo de 6,0 m: 260,28 kg 
 
Tubos sem costura 
Massa: 42,56 kg/m 
Para um tubo de 6,0 m: 255,36 kg 
 
304. Qual a norma americana que estabelece as dimensões dos tubos de 

aço carbono e aço liga? 
R. Norma ASME/ANSI B36.10 
 
305. Qual a massa (em kg) de um tubo de 6,0m, DN 40 (1.1/2”), fabricado 

segundo a norma ASME / ANSI B36.10 – SCH 40? 
R. Massa → 4,05 kg/m 
Para um tubo de 6,0 m → 24,30 kg 
 
306. Como são classificados os tubos com identificação Schedule (40S, 

80S, 160S)? 
R. 
Schedule 40S - é classificado como standart 

Schedule 80S - é classificado como tubo forte 

Schedule 160S - é classificado como tubo extra forte 
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307. Qual a norma americana que estabelece as dimensões dos tubos de 
aço inox? 

R. Norma ASME/ANSI B 36.19 
 
308. Qual a massa (em kg) de um tubo de 6,0m, DN 200 (8”), fabricado 

segundo a norma ASME/ANSI B36.19 – SCH 5S? 
R. Massa → 14,79 kg/m 
Para um tubo de 6,0 m → 88,74 kg 
 
309. Qual a massa (em kg) de um tubo de 6,0m, DN 150 (6”), fabricado 

segundo a norma ASME / ANSI B36.19 – SCH 10S? 
R. Massa → 13,82 kg/m 
Para um tubo de 6,0 m → 82,92 kg 
 
310. Qual a massa (em kg) de um tubo de 6,0m, DN 250 (10”), fabricado 

segundo a norma ASME / ANSI B36.19 – SCH 5S? 
R. Massa → 22,54 kg/m 
Para um tubo de 6,0 m → 135,24 kg 
 
311. Qual a massa (em kg) de um tubo de 6,0m, OD 2”, fabricado segundo a 

norma ASTM A270 com espessura de 2,0mm? 
R. Massa → 2,443 kg/m 
Para um tubo de 6,0 m → 14,658 kg 
 
 
312. Qual a massa (em kg) de um tubo de 6,0m, OD 4”, fabricado segundo a 

norma ASTM A270 com espessura de 3,0mm? 
R. Massa → 7,523 kg/m 
Para um tubo de 6,0 m → 45,138 kg 
 
 
313. Qual a diferença entre um aço inox tipo 304 e um tipo 316? 
R. A diferença está na composição química, resultando numa melhor 
resistência á corrosão por pitting. 
 
Em comum (máx em %) Diferenças (máx em %) 

Aço 304 e Aço 316 Aço 304 Aço 316 

0,08% de Carbono 20% de Cromo 18 % de Cromo 

2% em Manganês 11 % de Níquel 14% de Níquel 

0,75% em Silício - 3% de Molibdênio 

0,04% em Fósforo - - 

0,03%  em Enxofre - - 
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314. Para o material Duplex 2205 que é um tipo de aço inoxidável 
comercializado, qual o valor máximo em % de C, Cr, Ni, Si, etc. 

R. Carbono 0,03% 
 Cromo 23,00% 
 Níquel 6,50% 
 Silício 1,00% 
 Enxofre 0,02% 
 Fósforo 0,03% 
 Manganês 2,00% 
 Molibdênio 3,50% 
 
315. Qual a tensão admissível para um tubo de aço carbono ASTM A53/B, 

s/c, que opera em uma temperatura de 370 °C, aplicado em tubulação de 
centrais de vapor conforme a norma ASME / ANS  B31.1? 

R. Tensão admissível p/ Temperatura de 350ºC → 1050 kgf/cm² 
Tensão admissível p/ Temperatura de 400ºC → 910 kgf/cm² 
Interpolando →Tensão admissível p/ Temperatura de 370ºC = 994 kgf/cm² 
 
316. Qual a tensão admissível para um tubo de aço carbono ASTM A53/B, 

c/c, que opera em uma temperatura de 200 °C, aplicado em tubulação de 
centrais de vapor conforme a norma ASME / ANSI B31.1? 

R. Tensão admissível = 890 kgf/cm² 
 
317. Qual a tensão admissível para um tubo de aço carbono ASTM A106/B 

que opera em uma temperatura de 330 °C, aplicado em tubulação de 
centrais de vapor conforme a norma ASME / ANSI B31.1? 

R. Tensão admissível = 1050 kgf/cm² 
 
318. De acordo com a norma ASTM A53, qual a tensão admissível para 

tubulação de refinarias e instalações de petróleo com tubos sem costura à 
100ºC? E para tubos com costura?  

R. 
Grupo A Grupo B 
Com Costura Sem costura Com Costura Sem costura 
1075 kgf/cm² 1340 kgf/cm² 920 kgf/cm² 1135 kgf/cm² 
 
319. De acordo com a norma ASTM A53, a tensão varia de acordo com a 

utilização da tubulação. Qual a tensão admissível para a tubulação em 
central de vapor com tubos sem costura, a 100ºC? E para tubos com 
costura? 

R. 
Grupo A Grupo B 
Com Costura Sem costura Com Costura Sem costura 
720 kgf/cm² 840 kgf/cm² 890 kgf/cm² 1050 kgf/cm² 
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320. Qual a tensão admissível em um flange de aço do grupo 1.7 e da 
classe 150#, conforme a norma ASME/ANSI B16.5, em temperatura 
ambiente (25º C)?.O que ocorre caso essa temperatura venha a subir? 

R. Na temperatura de 25°C a tensão admissível é de 290psi e 20,4 kgf/cm². 
Com o aumento da temperatura a tensão admissível tende a diminuir e 
portanto a relação entre elas é inversamente proporcional. 
 
321. Qual o diâmetro máximo de um tubo fabricado segundo a API 5L? 
R. O diâmetro máximo é 64’’ 
 
322. Tubos fabricados segundo a norma ASTM A53 podem ter com costura 

helicoidal? 
R. Não, apenas com costura longitudinal. 
 
323. Tubos fabricados segundo a norma ASTM A106 podem ser com 

costura longitudinal ou helicoidal? 
R. Não, apenas sem costura. 
 
324. Qual o tipo de solda deve ser utilizado para um tubo de aço carbono 

que terá como aplicação revestir um poço de petróleo? Qual o nome para 
a definição do tubo? 

R. Utilizar solda de direção longitudinal, que pode ser também usado em 
tubos de aço sem costura. A norma a ser aplicada é a API 5A. 
 
325. Qual o módulo de elasticidade de um aço carbono com 0,20% de 

carbono na temperatura de 250°C? 
R. O módulo de elasticidade é 1.755.000 (kgf/cm²) 
 
326. Qual o módulo de elasticidade de um aço carbono com 0,35% de 

carbono na temperatura de 350ºC? Se aumentarmos a temperatura o que 
ocorre? 

R. O módulo de elasticidade é de 1.710.000 (kgf/cm²). De acordo com a 
tabela, conforme vai aumentando a temperatura, o módulo de elasticidade 
vai diminuindo. 
 
327. Qual o limite máximo de temperatura para um tubo ASTM A312/TP304 

segundo a norma ASME / ANSI B31.1? 
R. O limite máximo de temperatura é 650 ºC 
 
328. Qual o limite máximo de temperatura para um tubo ASTM A312/TP304 

segundo a norma ASME / NSI B31.3? 
R. O limite máximo de temperatura é 815 ºC 
 
329. Qual o limite máximo de temperatura para um tubo ASTM A312/TP304 

conforme uso prático? 
R. O limite máximo de temperatura é 600 ºC. 
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330. Qual a norma similar da ABNT NBR 5580, com aplicação em condução 
de fluidos? 

R. São as normas DIN 2440 e DIN 2441 que especifica tubos de condução 
sem matéria prima específica para pressões no máximo 25 kgf/cm2 para 
líquidos 10 kgf/cm2 para gases, fornecidos com extremidades lisos, 
chanfrados ou roscadas. 
 
331. Qual a norma ABNT similar à norma ASTM A53? 
R. ABNT NBR 5590 
 
 
332. Qual a norma ABNT similar à norma ASTM A106? 
R. ABNT NBR 6321 
 
333. Qual a norma ABNT similar à norma DIN 2448? 
R. Até a presente data (fevereiro/2008) não existe similar. 
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SEGUNDA PARTE 
 

 
334. O que são conexões de ferro maleável e em quais a suas principais 

características. 
R: São conexões obtidas pela fusão e moldagem do ferro que após  
tratamento térmico adequado adquire a qualidade de maleabilidade. Esse 
tipo de material é impróprio para solda, por essa razão só encontramos 
essas conexões fabricadas com extremidades para ligações roscadas. No 
mercado é possível encontrar duas classes de conexões de ferro maleável, a 
classe 10 (150#) e a 20 (300#). Também, pode-se encontrar no mercado as 
conexões de baixa pressão com roscas ASME/ANSI B1.20.1 (NPT) que são 
apropriadas para tubos com dimensões conforme as normas NBR 5590 ou 
tubos com dimensões conforme as normas ASME/ANSI B36.10 e 
ASME/ANSI B36.19.  
 
335. Quais as principais características técnicas das conexões das classes 

10 e 20.. 
R: As conexões da classe 10 também são conhecidas como conexões de 
baixa pressão e são apresentadas com roscas com dimensões conforme a 
norma NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) (BSP), idêntica às normas DIN 
2999 e ISO 7/1 e são apropriadas para tubos com dimensões conforme a 
norma NBR 5580 ou conforme as normas DIN. 
As conexões da classe 20 também são conhecidas como conexões de média 
pressão e são apresentadas com roscas com dimensões conforme a norma 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT) que são apropriadas para tubos com dimensões 
conforme as normas NBR 5590 ou tubos com dimensões conforme as normas 
ASME/ANSI B36.10 e ASME/ANSI B36.19. 
 
336. Como são normalizadas as conexões de ferro maleável com rosca 

BSP? 
R: As conexões de ferro maleável são produzidas em conformidade com as 
especificações  das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. 
Lembrando que dependendo da conexão, alguns diâmetros podem constar de 
uma norma e não de outra. 
 
337. Quais as principais aplicações das conexões de ferro maleável. 
R: As conexões de ferro maleável estão presentes em redes de água fria e 
quente, em redes de ar comprimido e de prevenção e combate a incêndios, 
em redes de óleo diesel, gasolina, álcool e gás, em equipamentos de 
refrigeração e caldeiras, entre outras áreas como: Industria, Construção 
Civil, Saneamento, Petróleo e Gás, Irrigação, Insumos, etc. 
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338. Qual a norma da ABNT que padroniza as roscas BSP? 
R: As roscas de BSP são produzidas em conformidade com as especificações 
da norma NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414).  
 
339. Quais os acabamentos das conexões de ferro maleável BSP. 
R: As conexões de ferro maleável BSP são produzidas com acabamento 
preto (óleo não tóxico) ou galvanizadas a fogo (zincagem por imersão a 
quente), conforme ABNT NBR 6323, ISO 49 e EN 10242. Existindo 
também outros revestimentos especiais como: pinturas Epoxi, cataforética, 
híbrida, dupla galvanização, etc.  
 
340. Quais as normas que padronizam as roscas NPT? 
R: As roscas NPT são produzidas em conformidade com as especificações 
das normas ABNT NBR 12912 e ANSI B1.20.1. (rosca interna cônica e 
externa cônica).  
 
341. Quais as normas que padronizam as roscas NPT para as conexões de 

ferro maleável?  
R: As conexões de ferro maleável NPT- Média Pressão são produzidas em 
conformidade com as especificações da Norma ABNT NBR 6925 e ASME 
B16.3, exceto as Buchas de Redução e os Bujões que são padronizadas pela 
norma ASME B16.14 e as uniões que são padronizadas pela norma 
ASME B16.39. 
Lembrando que dependendo da conexão, alguns diâmetros podem constar de 
uma norma e não de outra. 
 
342. Quais as pressões de teste para conexões de ferro maleável classe 10 

e quais as temperaturas da água dos testes hidrostáticos? 
R: Pressão de teste hidrostático na fabricação é de 100Kgf/cm², enquanto 
que na instalação é de 1,5 vezes a pressão de serviço. Em ambos os casos a 
temperatura da água é a temperatura ambiente. 
    
343. Qual é a máxima pressão de serviço em kgf/cm² de uma conexão de 

ferro maleável classe 150 a 100°C. 
R: 17,8 kgf/cm². 
 
344. Como é possível identificar a pressão de serviço para as diferentes 

conexões de ferro maleável? 
R: As pressões são identificadas através da consulta à tabela que determina 
a pressão de serviço de conexões de ferro maleável de acordo com a 
temperatura na qual está exposta. 
 
345. Qual a recomendação para a utilização de conexões com acabamento 

preto? 
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R: Sim, é recomendado, sempre que possível, que estas conexões sejam 
protegidas externamente por meio de pinturas. 
 
346. Qual a diferença entre a luva de redução e a bucha de redução? 
R: A luva é utilizada na ligação de tubos enquanto a bucha é utilizada em uma 
rosca interna de conexões ou bocais de equipamentos. 
 
347. Para que serve a união? 
R: A união é utilizada na montagem /desmontagem de tubulação entre dois 
pontos fixos ou ainda para promover a facilidade da instalação e da 
manutenção. 
 
348. Qual é a função do T de redução? 
R: É utilizado na instalação de derivações com redução no ramal. 
 
349. Qual é a função do cotovelo? 
R: É utilizado na mudança de direção de uma tubulação, de 90° ou de 45°. 
 
350. Qual é a função do Tampão (Cap)? 
R: Para o tamponamento do extremo de uma tubulação, aplicado a um tubo. 
 
351. Qual é a função da cruzeta? 
R: Para derivação em duas direções, o mesmo que dois Tês. 
 
352. Qual é a função do bujão (plug)? 
R: Para o tamponamento de conexões com rosca interna, onde a rosca for 
externa deve ser utilizado um tampão (cap). 
 
353. Quais os materiais empregados na produção das conexões de ferro 

maleável? 
R: As conexões de ferro maleável são produzidas com ferro maleável e 
depois galvanizas. É por galvanização a fogo, por imersão a quente, em banho 
de zinco, o que confere proteção uniforme interna e externamente.   
 
354. Quais são os tipos de conexões de ferro maleável existentes no 

mercado? 
R: Os tipos de conexões existentes no mercado são: conexões de Ferro 
Maleável com rosca BSP ou NPT (Galvanizadas ou Pretas) -   Baixa e Média 
Pressão, produzidas de acordo com as normas ABNT NBR 6925, 
ANSI/ASME B16.3, ANSI/ASME B16.39 e ANSI/ASME B16.13.  
As Conexões de ferro maleável preto são produzidas de acordo com as 
especificações da NBR 6950 e ASTM A197. 
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355. Quais normas técnicas que padronizam as dimensões das conexões de 
ferro maleável? 

R: As conexões de ferro maleável são produzidas de acordo com 
especificações de normas técnicas brasileiras e internacionais, que são:  
NBR 6925, NBR 6943, ANSI/ASME B 16.3, ANSI/ASME B 16.39 e 
ANSI/ASME B 16.13 . 
 
356. Cite algumas aplicações das conexões de ferro maleável com rosca 

BSP e com acabamento preto? 
R: Aplicadas em geral em redes de óleo diesel, álcool, oxigênio, gases, água 
com temperatura acima de 60ºC e outras utilizações onde o fluido que se 
esta conduzindo não comprometa a vida útil da tubulação. 
 
357. Identifique as conexões da linha de ar comprimido da foto abaixo? 
R. 1 Cotovelo 45° 
 2 União 
 3 Cotovelo 90° 
 4 Tê 
 5 Niple duplo 
 6 União 
 

 
 
358. Cite algumas aplicações das conexões de ferro maleável com rosca 

NPT e com acabamento galvanizado? 
R: Aplicadas em instalações de água potável, ar comprimido, redes de 
combate a incêndios, gás, gasolina, álcool, óleo diesel, redes de refrigeração 
e outras aplicações onde se necessita de proteção interna contra corrosão. 
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359. Cite as principais normas técnicas para tubos e conexões de ferro 
maleável classe 20? 

R: São: - Rosca:  NBR 12912 e ANSI/ASME B1.20.1; 
- Conexão: NBR 6925; ASME B 16.14; ASME B 16.3; ASME B 16.39; 
- Tubo de Condução: NBR 5590; ASTM A53; ASTM A106.  
 
360. Cite algumas conexões de ferro maleável classe 20? 
R:  Niple Duplo,  Luva, Luva de redução, Tampão (Cap), Tê, Tê de redução, 
União com assento cônico de Bronze, União com cotovelo assento cônico de 
Bronze. 
 
361.  Quais os principais cuidados que se deve ter nas instalações onde se 

empregam tubos e conexões de ferro maleável preto?  
R: As conexões de ferro maleável preto e tubos pretos devem receber 
tratamento superficial anticorrosivo, geralmente constando de primer e 
pintura. 
 
362. Como são produzidas as conexões padronizadas pela norma 

ASME/ANSI B16.11? 
R. As conexões padronizadas pela norma ASME/ANSI B16.11 são obtidas 
pela forja de tarugos de aço que após a usinagem adquirem a forma final e 
podem se apresentar com o acabamento preto ou galvanizado. 
 
363. Quais são os equipamentos utilizados para obter o aço forjado? 
R. O processo de forja é realizado em equipamentos específicos que geram 
energia suficiente para conformação do material bruto em um determinado 
produto. Utilizam-se hoje prensas e martelos. 
 
364. Como são conhecidas as conexões de aço forjado no mercado? E 

como são encontradas suas extremidades? 
R. As conexões de aço forjado são conhecidas no mercado como conexões 
de alta pressão e são encontradas com suas extremidades para solda de 
encaixe ou roscadas. Suas dimensões são padronizadas segundo a norma 
ASME/ANSI B16.11. São chamadas pelos instaladores de “forjadinhos”. 
 
365. Quais os meios de ligação empregados nas conexões de aço forjado 

fabricados segundo a norma ASME/ANSI B16.11? 
R. Os meios de ligação empregados nas conexões de aço forjado fabricados 
segundo a norma ASME/ANSI B16.11 são encaixe e solda e roscada segundo 
a norma ASME/ANSI B1.20.1 e também com roscas NBR NM ISO 7-1 
(antiga NBR 6414) (BSP), mas sob encomenda. 
 
366. Qual a norma de fabricação das roscas das conexões de aço forjado? 
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R. A norma de fabricação das roscas nas conexões de aço forjado é a 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT), mas podem, sob encomenda, serem produzidas 
com roscas conforme a norma NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) (BSP). 
 
367. Quais as classes de pressão definidas na norma ASME/ANSI B16.11 

com ligação do tipo roscada? 
R. As classes de pressão definidas na norma ASME/ANSI B16.11 com 
ligação do tipo roscada são de 2000#, 3000# e 6000#. 
 
368. Em princípio, qual deveria ser a parede do tubo para ligação a uma 

conexão classe 3000# com ligação roscada? 
R. A parede do tubo correspondente será Schedule 160. 
 
369. Como são conhecidas as conexões com extremidades para encaixe e 

solda? 
R. As conexões com extremidades para encaixe e solda são também 
conhecidas como “conexões soquetadas” ou ainda “forjadinhos”. 
 
370. Quais as classes de pressão padronizadas pela norma 

ASME/ANSI B16.11 com ligação do tipo encaixe e solda? 
R. As classes de pressão definidas na norma ASME/ANSI B16.11 com 
ligação do tipo encaixe e solda são de 3000#, 6000# e 9000#. 
 
371. Cite algumas normas para aços forjados e suas respectivas 

temperaturas de aplicação. 
R. Para temperaturas elevadas: ASTM A105; para temperaturas normais: 
ASTM A181; para temperaturas altas: ASTM A182; e para temperaturas 
baixas: ASTM A350. 
 
372. Cite uma norma da ABNT para tubos de aço carbono. 
R. Uma norma da ABNT que se refere a tubos de aço carbono é a NBR 
5590. Para tubos de condução nos graus A e B com composição química e 
propriedades mecânicas definidas, sendo o de grau A apto a ser dobrado e 
serpentinado. E o grau B podendo sofrer dobramento limitado. São 
fornecidos normalmente nas séries 40 e 80. 
 
373. Redigir uma especificação técnica para colares roscados em aço 

carbono forjado, para linhas em aço carbono ASME/ANSI B36.10 – SCH 
40, em serviços de altas temperaturas (150 – 250°C). 

R. Colar roscado de redução em aço carbono forjado ASTM A105, preto, 
classe 3000#, dimensões conforme ASME/ANSI B16.11, extremidade 
roscada conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
 
374. Especificar uma bucha de redução com sextavado de aço carbono 

forjado, com extremidades roscadas e acabamento galvanizado. 
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R. Bucha de redução com sextavado de aço carbono forjado ASTM A105, 
classe 6000#, dimensões conforme ASME/ANSI B16.11, extremidades 
roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT), acabamento galvanizado 
conforme ASTM A153. 
 
375. Especificar uma conexão de aço inox forjado, com extremidades do tipo 

encaixe e solda. 
R. Conexões de aço inox forjado ASTM A182/F316, classe 3000#, 
dimensões conforme ASME/ANSI B16.11, extremidades do tipo encaixe e 
solda. 
 
 
376. Qual a dimensão A (em mm) de um colar encaixe e solda de redução 

SCH 160, respectivamente: com um tronco de 2 a 36 pol e com um tronco 
de 4 a 36 pol? 

 
 a 26,59mm e 34,52mm 

 b 32,54mm e 33,73mm 

x c 33,73mm e 46,03mm 

 d 34,52mm e 46,03mm 

 e N.D.A.  
 

 
 
377. Identifique as conexões de aço forjado. 
          

1 2 3        4 

  

 
1  - União de aço forjado roscado  
2  - Cotovelo 90º encaixe e solda 
3  - Cotovelo 45º encaixe e solda 
4  - Tê 90º encaixe e solda 
 



 

FATEC-SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
FEVEREIRO DE 2008 

439

378. Identifique os três tipos de colar de aço carbono forjado abaixo: 
 

1 2 3 

   
 
 1  - Colar de topo. 
2  - Colar roscado. 
3  - Encaixe e solda ou soquetado. 
 
379. Qual é a principal vantagem de um processo de forjamento a quente? 
R. A principal vantagem do processo de forjamento a quente é o aumento da 
resistência mecânica que se consegue através do redirecionamento do 
fibramento do material, conseguindo com isso produtos mais leves e 
resistentes. Além disso, em muitos casos, é possível eliminação de processos 
posteriores de usinagem, reduzindo custos de fabricação. 
 
380. Cite duas vantagens do aço forjado em relação ao aço fundido. 
R. A primeira vantagem é que defeitos de fundição ocorrem de várias 
formas. Em função do trabalho a quente refinar o tamanho de grão e criar 
alta resistência, ductilidade e propriedades de resistência, os produtos 
forjados são mais confiáveis. E eles são fabricados sem os custos adicionais 
para controle mais rigoroso do processo e inspeção que são requeridos na 
fundição. 
A segunda vantagem é que forjados oferecem melhor resposta ao 
tratamento térmico. Fundidos requerem controle mais preciso dos 
processos de derretimento e resfriamento porque pode ocorrer segregação 
da liga. Este resultado de reposta não-uniforme ao tratamento térmico pode 
provocar deformações de peças acabadas. 
 
381. Cite os três fabricantes de conexões de aço forjado. 
R. Os fabricantes de conexões de aço forjado são: Conflange Conexões 
Ltda.; Ciwal S.A. – Acessórios Industriais; e Brava – Válv. Conexões Ltda. 
 
382. Como são classificados os aços? 
R: Os aços, em geral, são classificados em grau, tipo e classe. O grau 
normalmente identifica a faixa de composição química do aço. O tipo 
identifica o processo de desoxidação utilizado, enquanto que a classe é 
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utilizada para descrever outros atributos, como nível de resistência e 
acabamento superficial. 
A designação do grau, tipo e classe utilizam uma letra, número, símbolo ou 
nome. Existem associações de normalização nacionais, regionais e 
internacionais. 
Dentre as nacionais podemos citar a ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – que tem a finalidade de normalização em nosso país. 
 
383. Quais as espessuras mais comuns para as conexões de aço inox 

conforme a norma ASME/ ANSI B16.9? 
R: Espessura SCH 5S e 10S, e as menos comuns 40S e 80S. 
 
384. Supondo que a figura abaixo tenha um DN 15 (1/2"), uma massa de 

0,02 kg e espessura SCH 5S, pergunta-se : Qual conexão que a figura 
representa e qual seu diâmetro externo, segundo norma 
ASME/ANSI B16.9?  

R: A figura ao lado representa uma curva 45º e 
possui diâmetro externo de 21,30 mm 

 
 

 
385. A figura abaixo representa segundo a norma ASME/ANSI B16.9 uma 

curva 90º, raio longo. De acordo com a tabela de suas dimensões básicas 
qual o máximo diâmetro externo que uma peça dessas pode apresentar?  

 

R: Essa conexão pode apresentar um diâmetro 
externo máximo de 609,6 mm, segundo a tabela de 
dimensões básicas  e correspondentes ao DN 600 
(24”).  

 
 
386. Qual menor e o maior diâmetro nominal (DN) de um CAP, normalizado 

pela ASME/ANSI B16.9? 
  

R: Um Cap., segundo a ASME/ANSI B16.9, podem 
apresentar diâmetro nominal na faixa de ½” a 24”.  

 
 
387. Qual a norma mais utilizada para conexões de aço inox?  
 R: A norma mais conhecida deste tipo de conexão é uma norma americana, a 
ASME/ANSI B16.9 e B16.28. 
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388. Qual a diferença entre uma conexão de aço inox e uma de alta liga? 
R: É a porcentagem de Cromo (Cr) e Níquel (Ni) presente na composição 
química do aço. 
 
389. A norma ASME/ANSI B16.9 estabelece somente as dimensões para as 

conexões de aço carbono? 
R: Não, a ASME/ANSI/B16.9 estabelece as dimensões para as conexões de 
aço inox e aço carbono.. 
 
390. Quais as classes de pressão dos os niples de redução? 
R: São fabricados nas classes de pressão SCH 40, SCH 80 e SCH 160. 
 
391. Quais os meios de ligação de um NIPLE de Redução? 
R: Os Niples de redução podem ter suas extremidades roscadas, planas para 
encaixe e solda ou chanfradas para solda de topo ou ainda a combinação de 
quaisquer dos tipos de ligação, sendo que é uma peça que pode ser usinada 
conforme o pedido do comprador. 
 
392. Como são fabricados os tubos de Ferro Fundido Dúctil?  
R: São produzidos por centrifugação, neste processo uma vazão constante 
de ferro fundido é introduzida por um canal inclinado no interior de um 
molde metálico cilíndrico. Este molde gira a grande velocidade em torno de 
seu eixo, assim o ferro líquido é distribuído uniformemente sobre a parede 
do molde.  
 
393. Como são fabricadas as conexões de Ferro Fundido Dúctil?  
R: Funde-se o metal, em seguida injeta-o em moldes de areia em um 
processo praticamente artesanal.  
 
394. Quais as classes e a norma que regem os tubos de Ferro Fundido 

Dúctil tipo P/B para água ou esgoto?  
R: São fabricados nas classes K – 7 e K- 9, conforme norma NBR 7663.  
 
395. Qual o teor de carbono presente nos tubos de Ferro Fundido Dúctil?  
R: O Ferro Fundido Dúctil possui teor de carbono entre 2,2 à 4,0 %.  
 
396. Cite algumas características do Ferro Fundido.  
R: O ferro fundido possui resistência à tração e compressão, porém com 
baixa resistência a flexão. 
 
397. Quais os principais campos de aplicação dos materiais produzidos em 

Ferro Fundido ?  
R: Engenharia Sanitária: Adutoras, redes de água, redes de esgoto, 
emissários, instalações de estações de recalque, etc. 
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398. Quais os revestimentos mais utilizados para o ferro fundido?  
R: Os revestimentos internos são como argamassa de cimento aplicada por 
centrifugação; cimento alto – forno AF – 320, conforme norma da ABNT EB 
208. As espessuras dos revestimentos de cimento são conforme a norma 
ABNT – NBR 8682. Os revestimentos externos aplica-se pintura 
betuminosa anti-corrosiva de cor preta.  
 
399. Como geralmente é identificado um tubo de ferro fundido? Dê exemplo 
R: Os tubos de ferro fundido normalmente são identificados através de 
letras e números. Como o exemplo a seguir demonstra: 

 
 
400. Quais os tipos de ligação empregados nos tubos e conexões de ferro 

fundido dúctil?  

          
                Junta Flangeada                                    Junta Elástica 

 

               
              Junta Mecânica                       Junta Elástica Travada Externa 

401. Descreva e cite algumas vantagens da junta elástica.  
R: É formada pela ponta de um tubo, pela bolsa contígua de outro tubo ou 
conexão e pelo anel de borracha, o qual é alojado na entrada da bolsa. Ao 
introduzir a ponta do tubo, esta desliza no interior da bolsa, até o final 
desta. Apresenta como algumas vantagens facilidade de montagem, 
mobilidade, pois permite dilatações, deflexões e estanqueidade devido a 
forte compressão radial do anel de borracha no interior da bolsa.  
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402. Descreva e cite algumas vantagens da junta com Flanges.  
R: A junta de flanges é constituída de dois flanges entre os quais se 
interpõe uma arruela especial, a junta, que é comprimida pelo aperto dos 
parafusos, garantindo a sua estanqueidade. É, portanto, uma junta rígida que 
permite a desmontagem da tubulação. Apresenta como algumas de suas 
vantagens, a facilidade e precisão de montagem, facilidade de desmontagem 
para manutenção e modificação das instalações e dispensa o uso de 
ancoragens, face à solidariedade dos tubos com as conexões.  
 
403. Como são classificados, quanto a pressão, os tubos de Ferro Fundido 

Dúctil com extremidades flangeadas?  
R: São classificados em PN 10, PN 16 e PN 25.  
 
404. Especificar uma peça de extremidade com bolsa e a outra com flange 

ASME / ANSI.  
R: Ferro Fundido Dúctil NBR 7663, revestido com cimento aplicado por 
centrifugação, conforme NBR 8682, dimensões conforme NBR 13747, uma 
extremidade com flange conforme ASME/ANSI B16.5-150#FP e a outra 
extremidade com bolsa conforme NBR 7674.  
 
 
405. Quais as aplicações da “Junta Gibault”?  Na tubulação da foto abaixo 

deveria ter sido projetado uma junta Gibault? 
R: Ela se destina a ligar duas extremidades lisas (pontas) de uma tubulação, 
permitindo montar e desmontar qualquer elemento desta região da 
tubulação com muita facilidade e ainda pode isolar trechos de tubulação 
sujeitos às vibrações e a golpes. Certamente que sim, para facilitar a 
manutenção do sistema pois a válvula está entre dois pontos fixos. 
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406. Quais os tipos de extremidades dos tubos de Ferro Fundido Dúctil? 
R: Para qualquer diâmetro e classe de pressão, os tubos podem ser 
fornecidos com as seguintes extremidades: Tubos com dois Flanges; Tubos 
com Flange e Ponta ; Tubos com Flange e Bolsa .  
 
407. Qual é o material das arruelas usadas para o serviço normal de 

transporte de água bruta ou potável sob pressão moderada e temperatura 
ambiente?  

R: São de borracha natural ou sintética para a classe PN 10. De papelão 
hidráulico para as classes PN 16 e PN 25 . É possível o fornecimento em 
outro material dependendo do fluído a ser transportado. 
  
408. O que é uma junta travada interna?  
R: A junta travada interna JTI é uma junta elástica travada que permite a 
montagem de tubulações auto-ancoradas. O travamento sucessivo transfere 
os esforços axiais para o terreno, o que possibilita a eliminação dos blocos 
de ancoragem. Ela se adapta a todas as bolsas modelo JGS. Sua utilização é 
particularmente indicada quando não se podem construir blocos de 
ancoragem ou em terrenos de baixa resistência mecânica, assim como nos 
casos de tubos assentados em grandes declives ou encamisados.  

                          
409. Quais os parafusos utilizados nas ligações Flangeadas de Ferro 

Fundido Dúctil?  
R: Os parafusos são de aço cadmiado. O numero de parafusos e seu tamanho 
depende do diâmetro nominal (DN) da tubulação e da classe de pressão 
(PN). 
 
410. Quais são os tipos de luvas bipartidas e qual a aplicação de cada tipo? 
R: São fabricadas em dois tipos: Para corpos cilíndricos, utilizadas para 
reparos em tubos, e para bolsas, utilizadas para reparos em bolsas de tubos 
e conexões.  
 
411. Qual a finalidade do flange avulso de ferro fundido ductil? 
R: O flange avulso destina-se à fixação em tubos cilíndricos K-12. É 
fornecido sempre sem rosca, pois esta deve ser executada de acordo com o 
diâmetro externo real da ponta do tubo cilíndrico onde será roscado.  
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412. Qual a finalidade e a aplicação das juntas travadas? 
R: O princípio básico do travamento das juntas consiste em transferir os 
esforços axiais de um elemento da tubulação para os tubos, sem permitir a 
desmontagem do conjunto (tubo/conexão). As juntas travadas permitem 
distribuir para um ou mais tubos os empuxos axiais que ocorrem em 
determinados pontos (curvas, tês, flange cego, etc.), sem a necessidade de 
construir blocos de ancoragem em concreto. 
 
413. Cite algumas utilizações dos flanges. 
R: Ligação de tubos com válvulas e equipamentos e também no ponto de 
tubulação que for necessária desmontagem. Ligações correntes em 
tubulações de aço que possuem revestimento interno anti-corrosivo. 
 
414. Onde são usadas as ligações flangeadas e quais suas finalidades?  
R: Os flanges são ligações que são usados tipicamente em instalações 
industriais e que proporcionam grande facilidade de montagem e 
desmontagem dos componentes da tubulação, sendo normalmente utilizados 
em tubos de DN ≥ 50, mas nada impede seu emprego em linhas de menores 
diâmetros.  
 
415. Qual a composição de uma ligação flangeada? 
R: Uma ligação flangeada é composta de um par de flanges, uma junta de 
vedação e um jogo de parafusos.  
 
416. Identifique o flange da foto e da figura abaixo? 
R: Flange Sobreposto.  

 

 

 
417. Por que devemos restringir ao máximo a utilização dos flanges? 
R: São pontos passíveis de vazamento e também são peças caras e 
volumosas. 
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418. Quais são os tipos de faceamento dos flanges? 
R: Face com ressalto, face plana, face macho e fêmea, face com virola e 
face para junta de anel. 
 
419. O que são flanges integrais? 
R: Flanges integrais são fundidos ou forjados juntamente com o tubo, 
conexão, acessório ou equipamento.  
 
420. Cite três aplicações onde normalmente utilizamos flanges integrais.  
R: Normalmente utilizamos flanges integrais em válvulas, bombas e 
acessórios de linha.  
 
421. Cite vantagens e desvantagens do flange de pescoço.  
 
R: De todos os tipos de flanges não integrais é o 
que permite melhor aperto e que dá origem a 
menores tensões residuais, uma conseqüência da 
soldagem e das diferenças de temperatura. Esse 
flange é ligado ao tubo por uma solda de topo, 
ficando a face interna do tubo perfeitamente lisa, 
sem descontinuidades que facilitem a corrosão e a 
concentração de esforços. Porém a montagem com 
esse flange é mais cara porque cada pedaço de 
tubo deve ter a extremidade chanfrada para solda, 
devem ser cortados na medida exata, com mínima 
tolerância no comprimento.    
 

422. A figura abaixo representa um flange que não deve ser utilizado em 
tubulações que estão submetidas a serviços severos. Qual o tipo de flange 
representado na figura e como é feito sua ligação?  

 

R: A figura ao lado representa um flange 
sobreposto e o mesmo é ligado por duas soldas em 
ângulo, uma interna e outra externa.  

 
 

423. Qual a aplicação dos flanges roscados? 
R: Os flanges roscados são utilizados para tubos não soldáveis, tais como:  
ferro fundido, plásticos e aços galvanizados. 
 
424. Cite alguns materiais e o uso das juntas não-metálicas. 
R: Borracha-natural: Usada para água, ar e condensado até 60º C. Borracha-
sintética: usada para óleos até 80º C. Materiais plásticos: usada para fluidos 
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corrosivos em baixa pressão e temperatura ambiente. Papelão Hidráulico 
(grafitado e com aglutinante): podem trabalhar em temperatura até 500º C 
e resistem a ácidos, álcalis e hidrocarbonetos. 
 
425. Quais diâmetros e aspectos devem ser considerados para identificação 

de um flange em uma tubulação? 
R:        - diâmetro do tubo ao qual ele está ligado, 
           - diâmetro externo do flange, 
           - número de furos. 
           - identificar o tipo de ligação do flange a tubulação. 
 
426. Quais os itens necessários para encomenda ou requisição de flanges? 
R: Quantidade, tipo de flange, diâmetro nominal, classe de pressão, tipo de 
face, especificação do material do flange. 
Obs.: Para os flanges de pescoço e de encaixe é necessário especificar a 
espessura da parede do tubo a ser soldado, para os roscados é preciso 
especificar a rosca. 
 
427. Qual o melhor processo para fabricação de flanges de aço? 
R: A forja 
 
428. Cite as principais especificações da ASTM para flanges forjados? 
R: ASTM A181 – Flanges para uso geral.  
ASTM A105 – Flanges de aço carbono acalmado com Si, para temperaturas 
elevadas.  
ASTM A182 – Flanges de aços inoxidáveis.  
ASTM A350 – Flanges para baixas temperaturas.  
 
429. Especificar flanges de aço carbono para serviço com fluído a 260 ºC e 

10 kgf/cm2. 
R: Flanges de aço carbono forjado ASTM A105, classe 150#, dimensões 
conforme ANSI B16.5–FR, face com acabamento com ranhuras concêntricas 
conforme MSS-SP-6. 
 
430. O flange solto entra em contato com o fluído da tubulação?  
R: O flange solto fica completamente fora de contato com o fluido 
circulante. Essa é uma das suas principais vantagens.  
 
431. Qual o material do flange solto?  
R: Por não ter contato com o fluido circulante o flange solto possui a grande 
vantagem de poder ser produzido de material barato, como ferro ou aço 
carbono, ficando apenas os tubos e a virola de material especial.  
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432. Qual o tipo de flange que não é recomendado para serviços sujeitos a 
corrosão sob contato?  

R: Flanges de encaixe.  
 
433. O que são conexões gomadas em aço carbono? 
R: São as conexões obtidas pelo corte e solda de segmentos de tubos de aço 
carbono.  
 
434. Quais as vantagens de se utilizar as conexões gomadas? 
R: Essas peças são consideradas especiais e, além de serem facilmente 
aceitáveis em diversas aplicações, ainda podem ser fabricadas conforme 
desenho do projetista. Possuem uma infinidade de tipos nos seus mais 
variados níveis de resistência.  
 
435.  Cite três sistemas de tubulações onde são aplicadas as conexões 

gomadas. 
R: Adutoras de água bruta ou tratada, água de resfriamento e drenagens. 
 
436. De acordo com a norma AWWA C208, com quantos gomos deverá ser 

confeccionada uma conexão gomada de 30°? 
R: Deverá ser confeccionada com 3 gomos 
 
437. O que é uma derivação tangencial?  
R: É uma derivação onde a linha tronco e o ramal têm diâmetros diferentes 
e uma das faces da linha tronco tangencia uma das faces do ramal. 
 
438. Quais os principais pontos a serem abordados ao se especificar uma 

conexão gomada? 
R: Ao se especificar uma conexão gomada em aço carbono é necessário ficar 
atento às normas que deverão ser atendidas, tanto da própria conexão, 
quanto da tubulação que fará parte integrante. Outros parâmetros para a 
especificação são o diâmetro, espessura e tipo de conexão. A seguir um 
exemplo genérico de especificação: “conexões gomadas em aço carbono 
ASTM A283/C, obtidas de tubos conforme AWWA C200, dimensões 
conforme AWWA C208, espessura standard, extremidades chanfradas 
para solda de topo conforme ASME/ANS/B16.25.  
 
439. O que é uma junção dupla? 
R: É uma conexão com uma entrada e duas saídas, no formato de um “Y”. 
 
440. Como são feitas a curvas em gomos, quais os ângulos mais 

freqüentemente utilizados para aço carbono? 
R: Semelhantemente às demais conexões, as curvas em gomos são 
fabricadas de pedaços de tubos cortados em ângulos e soldados de topo. 
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Dependendo do número e do ângulo de inclinação dos cortes, podem-se 
conseguir curvas para qualquer mudança de direção. Os ângulos mais comuns 
são: 5°, 10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 67°30’, 75°, 90°, diferenciando entre a 
quantidade de gomos e valor do raio da curva. 
 
441. Quais os cuidados que devemos ter em relação às curvas quando se 

trata de aplicação para hidráulica e saneamento? 
R: Essas curvas são normalizadas de 0° a 90°. Para aplicações em hidráulica 
e saneamento, o mais recomendável é utilizar curvas com raios longos, não 
inferiores a 2,5 vezes o diâmetro. 
 
442. Em que situações deverão ser utilizadas as curvas em gomos? 
R: Em tubulações com diâmetros acima de 20”, devido o alto custo e a 
dificuldade de obtenção de outros tipos de curvas de grande diâmetro. 
“Para tubulações com pressões e temperaturas moderadas, em diâmetros 
acima de 8”, por motivo de economia.  
 
443. Quais os materiais mais utilizados na fabricação de conexões? 
R: O material mais utilizado é o ferro maleável (branco ou preto), podendo 
ser zincado ou não. Podem ser fabricado também em aço carbono, inox, 
bronze, cobre ou ferro fundido. 
 
444. Qual  é a normalização utilizada em curvas de dois gomos? 
R: As curvas de dois gomos estão normalizadas conforme a norma 
AWWA C208 e variam entre 0º e 22º 30’. 
 
445. Qual a norma mais utilizada em curvas de três gomos? 
R: As curvas de três gomos estão normalizadas conforme AWWA C208 e 
variam entre 22º 30’ e 67º 30’. 
 
446. Qual a norma mais utilizada em curvas de quatro gomos? 
R: As curvas de quatro gomos são normalizadas conforme a norma 
AWWA C208 e variam entre 45º e 67º 30’. 
 
447. Qual é o elemento de vedação em uma conexão de ferro fundido do 

tipo ponta x bolsa? 
R: É o anel de borracha.  
 
448. Quais são os tipos de conexões obtidas através do processo de corte e 

solda conforme a norma AWWA C208? 
R: As conexões são: curvas de raio curto, curvas de raio longo, tes, 
derivações, cruzetas e junções duplas. 
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449. Quais os elastômeros mais utilizados para vedação de engates rápidos 
e quais seus diâmetros de fabricação? 

R: O anel de elastômero pode ser buna-n, neopreme, viton, teflon ou silicone 
e o diâmetro varia de 1/2” a 6”. 
 
450. Quais são os materiais mais utilizados na fabricação do bico 

escalonado e qual é sua forma de fabricação? 
R: O bico escalonado é fabricado por meio de fundição e usinagem, e os 
materiais utilizados em sua fabricação são: aço carbono, aço inox, bronze, 
latão e o alumínio e ainda de materiais plásticos. 
 
451. Quais as principais aplicações dos engates rápido? 
R: Elas são destinadas ás interligações entre tubos 
rígidos, máquinas e equipamentos por meio de 
condutos flexíveis onde se deseja facilidade rapidez 
na ligação e desligação com operações freqüentes.  
          
452. Quais os processos de fabricação dos engates rápidos? 
R: Essas conexões podem ser fabricadas por meio de forjaria, fundição ou 
usinagem. 
 
453. Quais os materiais freqüentemente empregados na fabricação dos 

engates rápidos? 
R: Os materiais freqüentemente empregados na fabricação dessas conexões 
são o aço carbono, aço inox, ferro fundido, bronze, latão, alumínio e os 
plásticos.  
 
454. O que é bico escalonado ou bico espigão? 

 

R: São conexões destinadas a fazer a adaptação entre as mangueiras e a 
tubulação ou a equipamentos.  
 
455. O que são “terminais para mangueiras”? 

R: São terminais, que com muita 
semelhança aos bicos escalonados ou aos 
engates rápidos, servem para fazer a 
interligação entre as mangueiras e outros 
pontos fixos como tubos, válvulas, tanques 
e equipamentos.  

 

456. Como podem ser os “terminais para mangueiras”? 
R: Eles podem ser lisos para solda, com rosca macho ou fêmea fixas, com 
rosca tipo porca união ou flangeados. 
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457. O que são “Conexões com anel de cravação”? 

R: São conexões para alta pressão que 
utilizam um anel de cravação, também 
conhecido como anilha, que proporciona uma 
vedação perfeita sem necessidade de uso 
de vedantes.  

 

 

458. Como funciona o sistema de vedação das “Conexões com anel de 
cravação”? 

R: O sistema de vedação consiste na cravação controlada de uma anilha no 
tubo por meio do aperto de uma porca. 
 
459. O que são “Acoplamentos AWWA C606”? 

 

 

R: São tipos de ligações que se caracterizam pela praticidade da montagem 
e desmontagem e são muito utilizados em sistemas sujeitos a entupimentos 
freqüentes ou onde se deseja montagens e desmontagens com freqüência. 
Muito utilizado em transporte pneumático de sólidos. 
 
460. Faça uma especificação técnica para conexões do tipo AWWA C606. 
R: Conexões de aço carbono conforme NBR5622, dimensões conforme 
ASME/ANSI B36.10-SCH20, galvanizadas conforme ASTM A153, 
extremidades com anel de travamento para acoplamentos conforme AWWA 
C606. 
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TERCEIRA PARTE 
 

 
461. O que é uma válvula? 
R. Por definição, uma válvula é um acessório destinado a bloquear, 
restabelecer, regular ou controlar o fluxo de uma tubulação. 
 
462. Quais as variáveis que podem ser controladas por uma válvula em um 

processo? 
R. As válvulas de hoje podem, além de controlar o fluxo, controlar o nível, o 
volume, a pressão, a temperatura e a direção dos líquidos e gases nas 
tubulações, podem, por meio da automação, ligar e desligar, regular, modular 
ou isolar. 
 
463. Qual o tipo e as principais características da válvula criada durante a 

segunda guerra mundial? 
R. A válvula criada durante a segunda guerra mundial é a válvula tipo 
diafragma, sem vazamentos e resistentes à corrosão, que é caracterizada 
por um disco de borracha, o diafragma, engastado entre o corpo e o castelo. 
 
464. O que significa a inscrição “WOG” presente em algumas válvulas? 
R. Significa que a válvula é apropriada para a condução de fluidos aquosos 
homogêneoas (W – water), fluidos oleosos homogêneos (O – oil) e para gases 
(G – gas). 
 
465. O que significa dizer que uma válvula é “ON/OFF”? 
R. Significa que a válvula foi instalada para atender duas funções, de fechar 
e de restabelecer o fluxo na tubulação. 
 
466. O que significa dizer que uma válvula é “Wafer”? 
R. Significa que a válvula foi projetada para ser instalada entre dois 
flanges, apertada entre esses dois flanges por meio de tirantes. 
 
467. Quais os desafios encontrados pela indústria de válvulas durante a 

segunda guerra mundial? 
R. A Segunda Guerra Mundial apresentou um desafio especial para a 
industria da válvula, a marinha dos Estados Unidos descobriu que, os 
impactos das bombas perto dos navios criaram rachaduras nas válvulas a 
bordo. Centenas de válvulas tiveram que ser substituídas por válvulas 
resistentes ao impacto. 
 
468. Cite quatro situações onde são aplicadas válvulas como equipamentos 

de alta tecnologia: 
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R. Os equipamentos de alta tecnologia são requeridos para testes sísmicos, 
criogênicos, fogo, ruído e corrosão. 
 
469. Quais são os principais materiais utilizados na fabricação de válvulas? 
R. Os principais materiais utilizados na fabricação de válvulas são o latão, 
bronze, ferro, aço, aço inoxidável, ligas especiais. Dentre os mais usados 
estão o PTFE (teflon) e outros fluorcarbonetos e elastômeros para 
assentamentos e vedação das válvulas. Há alguns anos, surgiram válvulas 
feitas totalmente de plásticos para o uso em aplicações especiais, por 
exemplo, o uso de válvulas de PVC na área de irrigação. 
 
470. Quais os principais setores empresariais atendidos pela indústria da 

válvula? 
R. Entre os maiores mercados, a industria de válvulas atende principalmente 
os setores de petroquímica, produção de petróleo, química, farmacêutica, 
água e esgoto, além de muitas outras. 
 
471. Quais são os principais critérios para escolha de uma válvula? 
R. Existem vários fatores que precisamos considerar antes da escolha da 
melhor válvula. Os principais itens necessários são: temperatura e pressão 
do fluido e suas propriedades, vazão, diâmetro da tubulação, modo de 
acionamento da válvula, sistema de vedação, tipo de extremidade, material 
de construção, classe de pressão entre outras. 
 
472. Como são as extremidade das válvulas com extremos segundo a 

norma americana ASME/ANSI B1.20.1 e na norma brasileira 
NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414)? 

R. Definem válvulas do tipo de extremidades roscadas, as roscas NPT e 
BSP, respectivamente. 
 
473. Qual a aplicação indicada e as principais características para uma 

válvula de extremidade roscada? 
R. As principais características para uma válvula de extremidade roscada 
são facilidade na montagem e desmontagem, sendo muito indicada onde a 
solda se torna difícil ou inviável. São Aplicadas habitualmente em pequenos 
diâmetros, instalações residenciais e prediais e instalações industriais de 
baixa responsabilidade, tais como serviços de baixa pressão e temperaturas 
ambientes e também para fluidos não perigosos. 
 
474. Qual o tipo de extremidade de válvula é definido conforme a norma 

americana ASME/ANSI B16.11? 
R. Válvula com extremidade do tipo encaixe e solda. 
 



 

FATEC-SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
FEVEREIRO DE 2008 

454

475. Qual a aplicação indicada e as principais características para uma 
válvula de extremidade tipo encaixe e solda? 

R. As válvulas de extremidade tipo encaixe e solda, são empregadas 
primordialmente em instalações industriais de responsabilidade e onde se 
deseja estanqueidade perfeita, facilidade e rapidez na montagem. São 
indicadas para serviços com altas pressões e temperaturas. Normalmente 
utilizadas em pequenos diâmetros e fabricadas em aço carbono forjado ou 
aço inox forjado. 
 
476. Qual tipo de extremidade é utilizado em válvulas a serem instaladas 

entre flanges ou em fundo de tanques e reatores? 
R. Válvulas do tipo wafer. 
 
477. Identificar os extremos de ligação da válvula da foto abaixo? 
R. Válvula borboleta do tipo wafer. 

 
 
478. Quais as características das válvulas do tipo wafer? 
R. São válvulas leves e compactas e com seus extremos para instalação 
entre flanges, conforme as normas ASME/ ANSI ou DIN. 
 
479. Quais os principais meios de ligação de extremidade de válvulas? 
R. Os principais tipos de meios de ligação e suas extremidades são: 
extremidade roscada, extremidade do tipo encaixe e solda, extremidade do 
tipo wafer, extremidade com solda de topo, extremidade flangeada e 
extremidade com bolsas. 
 
480. Quais os tipos de rosca utilizadas em válvulas com extremidades 

roscadas, e quais as normas para especificação das roscas dessas 
válvulas? 

R. Encontramos no mercado dois tipos de rosca para as válvulas, a rosca 
segundo a norma americana ASME/ANSI B1.20.1 (NPT) e a rosca segundo a 
norma brasileira NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) (BSP). 
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481. Cite a norma aplicada para os meios de ligação das válvulas 
mencionadas abaixo: 

 
Meio de Ligação Norma 

Roscada ASME/ANSI B1.20.1 (NPT) 
NBR 6414 (BSP) 

Encaixe e solda ASME/ANSI B16.11 
Solda de topo ASME/ANSI B16. 25 

Flangeada ASME/ANSI B16.1 , B16.5 e 
B16.24 e pelas normas alemãs DIN 

Ponta e bolsas NBR 7674 
 
482. Cite cinco tipos de ligação entre o corpo e a tampa de uma válvula.  
R. Rosca Interna, rosca externa, rosca tipo porca-união, flangeado ou 
parafusado, soldado, e por meio de grampo U. 
 
483. Qual a aplicação da rosca interna como meio de ligação entre o corpo e 

a tampa de uma válvula? 
R. A rosca Interna é o sistema usado para a ligação entre o corpo e a tampa 
das válvulas mais simples e empregado em válvulas de bronze para serviços 
em instalações residenciais, prediais, comerciais ou ainda em serviços 
industriais de baixa responsabilidade. 
 
484. Qual a aplicação da rosca externa como meio de ligação entre o corpo 

e a tampa de uma válvula? 
R. A rosca externa é o sistema usado para a ligação entre o corpo e a tampa 
das válvulas mais simples e empregado em válvulas de bronze para serviços 
em instalações industriais de pequena responsabilidade. 
 
485. Qual a aplicação da rosca tipo porca-união como meio de ligação entre 

o corpo e a tampa de uma válvula? 
R. A rosca tipo porca-união é o sistema usado para a ligação entre o corpo e 
a tampa das válvulas empregadas em instalações industriais de média ou alta 
responsabilidade. Esse tipo de ligação entre o corpo e a tampa se faz em 
válvulas de bronze fundido e aço forjado para médias e altas pressões e 
para serviços de criogenia e serviços com temperaturas moderadas. 
 
486. Qual a aplicação do sistema flangeado ou parafusado como meio de 

ligação entre o corpo e a tampa de uma válvula? 
R. O sistema flangeado ou parafusado é o sistema usado para a ligação entre 
o corpo e a tampa das válvulas empregadas em instalações industriais de 
média ou alta responsabilidade por ser um sistema de alta confiabilidade 
 



 

FATEC-SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
FEVEREIRO DE 2008 

456

487. Quando convém utilizar o sistema soldado como meio de ligação entre 
o corpo e a tampa de uma válvula? 

R. Convém utilizar o sistema soldado para a ligação entre o corpo e a tampa 
das válvulas empregadas em instalações industriais de alto risco por ser um 
sistema de completa confiabilidade 
 
488. Quando convém utilizar o grampo “U” como meio de ligação entre o 

corpo e a tampa de uma válvula? 
 R. Convém utilizar o sistema por meio de grampo U como meio de ligação 
entre o corpo e a tampa das válvulas empregadas em instalações industriais 
onde se deseja a facilidade e a rapidez de montagem e desmontagem do 
corpo e tampa. Esse sistema é empregado em válvulas de pequenos 
diâmetros. 
 
489. Quais são os principais componentes de uma válvula? 
R. Os principais componentes de uma válvula são: corpo, tampa, obturador, 
sede, haste e volante. 
 
490. Descreva a operação de um tipo de válvula de gaveta: 
R. A válvula de gaveta pode operar com haste e volante fixos com rosca 
interna. A haste é fixa ao volante e o movimento de rotação do volante 
transmite à haste um movimento de rotação que por meio de uma rosca 
proporciona à cunha um movimento de translação, possibilitando a abertura 
e o fechamento da válvula. 
 
491. Qual a finalidade do volante em uma válvula? 
R. O volante promove o movimento da haste cuja ação resultante é a 
abertura ou fechamento da válvula. 
 
492. Quais os meios de ligação utilizados em válvulas de gaveta? 
R. São utilizados como meio de ligação de válvulas gavetas a solda do tipo 
encaixe (soquete), a solda de topo, as extremidades flangeadas e as 
extremidades com bolsa e junta elástica. 
 
493. Quais as principais características da solda tipo encaixe quando 

utilizadas como meio de ligação em válvulas gavetas? 
R. A solda do tipo encaixe tem como característica a absoluta 
estanqueidade, e é normalmente utilizada em válvulas de pequeno diâmetro. 
 
494. Qual a aplicação da solda de topo quando utilizadas como meio de 

ligação em válvulas gavetas? 
R. A solda de topo é empregada em qualquer diâmetro, e possibilita a 
estanqueidade absoluta. É empregada principalmente em trabalhos sob alta 
pressão e temperatura. 
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495. Quais as vantagens em usar extremidades flangeadas como meio de 

ligação em válvulas gavetas? 
R. As vantagens estão na facilidade de montagem e desmontagem, além de 
ser encontrada em qualquer diâmetro. 
 
496. Geralmente, quando é usado o meio de ligação com extremidades de 

bolsa e junta elástica em válvulas gaveta? 
R. Extremidades com bolsa e junta elástica são normalmente utilizadas na 
linha de ferro fundido e plásticos e é encontrada para médios e grandes 
diâmetros.  
 
497. Em que tipos de instalação não se devem empregar as válvulas de 

gaveta? 
R. Em instalações onde o fluído a ser transportado possa vir a se solidificar 
no interior das válvulas que é o caso de resinas, tintas, vernizes e ainda 
fluidos com sólidos em suspensão. 
 
498. Quais as principais vantagens na utilização da válvula gaveta? 
R. As principais vantagens na utilização da válvula gaveta são a ótima 
estanqueidade, passagem totalmente livre quando na abertura total, fluxo 
nos dois sentidos, grande variedade de diâmetros, pressão e temperatura, 
diversos meios de ligação e fácil manutenção. 
 
499. Quais as principais desvantagens para utilização da válvula gaveta? 
R. As principais desvantagens para utilização das válvulas gaveta estão nas 
condições das instalações que exigem uso freqüente das válvulas na 
regulagem de fluxo, além das grandes dimensões externas e o alto custo de 
alguns modelos. 
 
500. Para especificar adequadamente a composição do material construtivo 

de uma válvula gaveta, quais condições de operação deverão ser 
observadas pelo projetista? 

R. O projetista deverá observar se as válvulas são resistentes à pressão e 
temperatura, devem ser compatíveis com os fluidos onde serão instaladas, 
devem resistir às altas velocidades decorrentes da passagem dos fluidos e 
resistentes ao desgaste da operação de abertura e fechamento. 
 
501. Cite os materiais utilizados na construção das válvulas gavetas e as 

normas que especificam cada material? 
R. Os principais materiais utilizados e suas respectivas normas são: 
- Bronze fundido – ASTM B62. 
- Latão laminado - ASTM B124 e ASTM B16. 
- Ferro fundido – ASTM A126/B e ASTM A126/A. 
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- Aço carbono fundido – ASTM A216/WCB. 
- Aço inox fundido – ASTM A 351 CF8 ou ASTM A351 CF8M 
- Aço carbono forjado – ASTM A105. 
- PTFE (Teflon®): mais usado na vedação das válvulas e sua principal 
limitação e a temperatura, que deve variar entre -20 Celsius e +140 Celsius.  
 
502. Quais os tipos de hastes e volantes utilizados em válvulas de gaveta? 
R. Haste e volante fixo com rosca interna; 
Haste e volante ascendente com rosca interna e 
Haste ascendente com rosca externa e volante fixo.  
 
503. Identifique as partes da válvula de gaveta: 
 
 

 
 
504. Identifique a válvula da foto abaixo? 
R. Válvula gaveta do tipo “acionamento rápido por alavanca”. 

  
 
505. Quais as aplicações da válvula de esfera? 
R. A válvula esfera é utilizada em operações de bloqueio em instalações de 
água, óleo ou gás, sem presença de sólidos em suspensão, onde a abertura e 
fechamento rápido são importantes. 
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506. Quais as principais características da válvula de esfera? 
R. Sua principal característica é a mínima perda de carga para os modelos 
de passagem plena e a baixa perda de carga para os outros modelos devido à 
pequena obstrução do fluxo quando totalmente abertas. Podemos dizer que 
a válvula de esfera representa uma evolução da válvula de macho. 
 
507. Quais as principais aplicações da válvula de esfera? 
R. São empregadas como válvulas de bloqueio (on/off) em serviços de água, 
óleo ou gás (WOG) para fluidos sem sólidos em suspensão. São usadas 
principalmente em linhas de ar comprimido, ácidos e álcalis. 
 
508. Quais as principais vantagens da válvula de esfera? 
R. Entre as principais vantagens no emprego das válvulas de esfera, 
podemos enumerar a passagem livre quando totalmente abertas, a 
estanqueidade perfeita, uma razoável diversidade de diâmetros, a variedade 
dos meios de ligação, o fato do fluido não entrar em contato com os 
internos, indicados para operações freqüentes, abertura e fechamento 
rápido, ampla gama de pressões, o baixo custo para os modelos com esferas 
micro-fundidas além de permitir o fluxo nos dois sentidos. 
 
509. Quais as principais desvantagens da válvula de esfera? 
R. Entre as principais desvantagens no emprego das válvulas de esfera, 
podemos enumerar que não devem ser usadas para regulagem de fluxo, por 
usar material resiliente na vedação da sede limita a gama de temperatura e 
o custo elevado de alguns modelos com esferas forjadas. 
 
510. Relacione os materiais utilizados na construção do corpo e da tampa 

das válvulas de esfera com as respectivas normas. 
R. Bronze Fundido – ASTM B62; 
Aço Carbono Fundido – ASTM A216 / WCB; 
Aço Inox Fundido – ASTM A351/CF8 ou ASTM A351/CF8M 
 
511. Qual a norma que classifica a válvula do tipo esfera em função da 

pressão de trabalho? 
R. A norma ASME/ANSI B16.34. 
 
512. Qual o principal fator limitante no uso da válvula de esfera em função 

da temperatura de trabalho? 
R. A temperatura de trabalho da válvula fica limitada à temperatura máxima 
admitida pelo elastômero utilizado na vedação da sede.  
 
513. Quais os tipos de passagem admitidos para as válvulas do tipo esfera? 
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R. São admitidos em Passagem Plena, Passagem Reduzida e Passagem tipo 
Venturi. 
 
514. O que é “passagem plena” em válvulas de esfera? 
R. O furo de passagem da esfera tem diâmetro nominal idêntico ao da 
válvula, indicada quando se deseja o mínimo de perda de carga. 
 
515. O que é “passagem reduzida” em válvulas de esfera? 
R. Passagem reduzida significa que o furo de passagem da esfera tem 
diâmetro inferior ao da válvula e da própria tubulação, indicado em 
instalações onde a perda de carga não é importante e se deseja uma 
economia, pois este tipo de válvula tem custo inferior aos outros modelos, 
esse tipo de válvula necessita de um torque menor em sua operação. 
 
516. O que é “passagem tipo venturi” em válvulas de esfera? 
R. A passagem tipo Venturi também é uma válvula de passagem reduzida, 
porém existe uma redução continua desde a extremidade até o anel da sede, 
e isso propicia uma menor perda de carga comparada ao modelo de passagem 
reduzida e com boa economia. 
 
517. Identifique as partes da válvula esfera abaixo: 

 
 

518. Quais os tipos de acionamentos admitidos para as válvulas do tipo 
esfera? 

R. São comumente usados para acionamento de válvulas tipo esfera a 
alavanca e o volante com redutor de engrenagens. 
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519. Quando é utilizada a alavanca no acionamento de válvulas tipo esfera? 
R. A alavanca é utilizada em válvulas tipo esfera de pequenos e médios 
diâmetros. 
 
520. Em quais situações é utilizado o volante com redutor de engrenagens 

para acionamento de válvulas tipo esfera? 
R. O volante com redutor de engrenagens é utilizado para reduzir o torque 
em serviços de grandes diâmetros e altas pressões, a partir de três 
polegadas. 

 
521. O que é uma válvula de macho? 
R. É o tipo de válvula cujo obturador é um macho paralelo ou cônico que gira 
em torno da sua haste de modo a alinhar a sua abertura com as aberturas 
do corpo. Com apenas um quarto de volta se faz a abertura ou o fechamento 
da válvula. 
 
522. Quais as principais aplicações das válvulas de macho? 
R. As válvulas de macho são empregadas como válvulas de bloqueio em 
serviços de água, óleo ou gás, fluidos com ou sem sólidos em suspensão. São 
utilizadas principalmente em linhas de ácidos, álcalis e produtos 
petrolíferos nas instalações industriais. 
 
523. Quais as principais vantagens da válvula de macho? 
R. A válvula de macho proporciona baixa perda de carga, fluxo ininterrupto 
nos dois sentidos, construção simples e robusta, além de fechamento rápido. 
 
524. Quais as desvantagens da válvula de macho? 
R. Peso elevado devido à robustez e a falta de estanqueidade de alguns 
modelos. 
 
525. Quais os materiais mais utilizados na fabricação de válvulas de macho? 
R. Bronze, ferro fundido e aço fundido. 
 
526. Como é o meio de ligação das válvulas macho de bronze? 
R. As válvulas macho de bronze são roscadas do tipo BSP ou NPT 
 
527. Como é o meio de ligação das válvulas de macho de ferro fundido ? 
R. As válvulas de macho de ferro fundido podem ser roscadas BSP ou NPT 
ou ainda flangeadas conforme ASME/ANSI B16.1 ou segundo as normas 
DIN. 
 
528. Como é o meio de ligação das válvulas macho de aço fundido? 
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R. As válvulas de macho de aço fundido são as válvulas de maior diâmetro e 
são flangeadas conforme a norma ASME/ANSI B16.5 ou segundo as normas 
DIN. 
 
529. Qual a norma especifica o uso da solda de topo como meio de ligação 

das válvulas de macho? 
R. A norma ASME/ANSI B16.25. 
 
530. Quais os tipos de vedação existentes entre o corpo e o obturador de 

uma válvula de macho? 
R. Temos a vedação metal-metal, metal-metal com lubrificação ou ainda com 
o macho inteiramente revestido com teflon. 
 
531. Quais os tipos de obturador em uma válvula de macho? 
R. O obturador em uma válvula de macho poder ser de passagem plena ou 
reduzida ou ainda do tipo fire-safe. 
 
532. Quais os tipos de acionamento da Válvula de macho? 
R. Pode ser de alavanca para diâmetros menores, e volante de ação direta ou 
volante com engrenagem de redução para diâmetros maiores. 
 
533. Quais as classes de pressão de uma válvula de macho? 
R. São fabricadas com as seguintes classes de pressão de 150 a 1500 PSI, 
nos diâmetros de ½” a 24” ou maiores, sob encomenda. 
 
534. Identifique as partes de uma válvula de macho pela figura abaixo: 
 

 
 



 

FATEC-SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
FEVEREIRO DE 2008 

463

535. Identifique o tipo de válvula da foto: 
 

 
R. Esta é uma válvula de esfera, com acionamento por alavanca, conectada a 
um engate rápido. 
 
536. Qual o tipo de acionamento é usado para a válvula da foto abaixo? 
R. Esta válvula é acionada por volante com corrente. 
 

 
 
537. Como podemos classificar uma válvula de guilhotina? 
R. Válvula de Bloqueio. 
 
538. Qual é o tipo de material utilizado na fabricação das válvulas de 

guilhotina? 
R. Aço Fundido e o Ferro Fundido. 
 
539. Qual é o meio de ligação das válvulas de guilhotina? 
R. O meio de ligação é do tipo Wafer, ou seja, uma montagem entre flanges 
ASME/ANSI ou DIN , do tipo plug, e raramente com extremidades 
flangeadas. 
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540. Qual é o tipo de vedação entre o corpo e o obturador da válvula de 
Guilhotina? 

R. O tipo de vedação entre o corpo e o obturador pode ser do tipo metal-
metal ou metal-elastômero.  
 
541. Identifique a válvula das fotos abaixo? 
R. Válvula de guilhotina empregada em uma linha de pixe.  

  
 
542. Qual a diferença entre a válvula guilhotina e a válvula macho quanto a 

aplicação? 
R. A Válvula Guilhotina serve para fluidos com grande quantidade de sólidos 
em suspensão ou ainda para fluidos com grande viscosidade, enquanto a 
válvula macho serve para fluidos com ou sem sólidos em suspensão. 
 
543. Cite uma vantagem da Válvula Guilhotina. 
R. Entre as principais vantagens estão a baixa perda de carga, fluxo 
ininterrupto nos dois sentidos, construções simples e corpo curto, ocupando 
pequeno espaço na instalação. 
 
544. Qual a principal desvantagem da Válvula Guilhotina? 
R. Sua maior desvantagem é não ter uma estanqueidade total. 
 
545. Onde são aplicadas as Válvulas Guilhotina? 
R. Em linhas de polpas das indústrias de papel celulose e em linhas de 
produtos muito densos nas instalações químicas e petroquímicas. 
 
546. Quais as classes de pressão utilizadas nas Válvulas Guilhotina? 
R. As Válvulas de Guilhotina são fabricadas segundo as classes de pressão 
de 125PSI e a 150PSI, nos diâmetros de 2” a 24” ou maiores, sob 
encomenda. 
 
547. Como é feito o acionamento da Válvula Guilhotina? 
R. O acionamento das válvulas de pequenos diâmetros é feito por meio de 
volante de ação direta ou ainda com volante e engrenagem de redução. 
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548. Em nossas casas podemos encontrar Válvula Globo, cite três 
exemplos. 

R. A maioria das válvulas de lavatórios, chuveiros e pias são Válvulas Globo, 
com a vedação sendo chamada de “carrapeta” ou “corinho”. 
 
549. Esse tipo de válvula é usado para que tipo de fluido? 
R. Água, óleo ou gás e fluidos sem sólidos em suspensão. Não devem ser 
empregados onde os fluidos transportados venham a se solidificar no 
interior das válvulas (ex: resinas, tintas e vernizes). 
 
550. Cite três vantagens das válvulas globo. 
R. Acionamento mais rápido que a válvula de Gaveta, perfeita estanqueidade 
e fácil manutenção. 
 
551. Uma das principais desvantagens no emprego das Válvulas Globo é a 

perda de carga. Explique por que isso ocorre? 
R. Isso ocorre nos modelos com passagem em “S”, onde o fluido entra na 
parte inferior da câmara, fazendo uma curva e ocasionando assim a perda de 
carga. 
 
552. Quais são os tipos de ligação da Válvula Globo? 
R. Podem ser roscadas (rosca BSP ou NPT); Soqueteadas (solda do tipo 
encaixe); Solda de topo; Extremidades com bolsas e junta elástica. 
 
553. Explique o sistema de vedação do corpo e a vedação da haste da 

Válvula Globo? 
R. Vedação do corpo: Entre o corpo e o castelo existe uma junta que é o 
elemento de vedação e a estanqueidade se processa pelo aperto dessa junta 
entre o corpo e o castelo. 
Vedação da haste: Este sistema de vedação é conhecido como “engaxamento 
da haste” e se processa por meio de gaxetas enroladas na haste e apertadas 
por meio de um dispositivo denominado preme-gaxetas. 
 
554. Quais as semelhanças e as diferenças entre as válvulas globo? 
R. A Válvula Globo Angular diferencia-se da Válvula Globo convencional 
apenas na configuração do corpo, onde as extremidades de entrada e saída 
estão dispostas 90° entre si, enquanto que na convencional as extremidades 
de entrada e saída são coaxiais. 
A Válvula Globo oblíqua possui as mesmas características de funcionamento 
das Válvulas Globo do tipo convencional, inclusive com as extremidades de 
entrada e saída coaxiais, porém todo o conjunto que engloba o mecanismo de 
abertura e fechamento e, conseqüentemente a região de vedação, fica numa 
posição oblíqua, a 45° em relação ao eixo de entrada e saída. 
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As Válvulas Globo tipo ponta de agulha diferem basicamente no seu 
elemento de vedação (obturador) que se caracteriza pelo seu formato 
cônico extremamente agudo. 
 
555. Nas figuras abaixo identifique o modelo da válvula globo.  
 

  
GLOBO ANGULAR GLOBO OBLÍQUA 

  

 
GLOBO PONTA DE AGULHA 

 
556. Cite os materiais construtivos das diversas partes das Válvulas Globo. 
R. Bronze fundido – ASTM B62, Latão laminado, Ferro fundido, Aço carbono 
fundido, Aço inox forjado, PTFE (teflon), Fibras de aramida (kevlar) e 
Carbono. 
 
557. Cite cada uma das partes de uma Válvula Globo. 
R. Corpo, tampa, volante, porca do volante, haste, bucha, tampa, gaxeta, 
aperta-gaxeta, junta, parafuso, luva da contra-sede, contra-sede e anel-
sede. 
 
558. Quais os tipos de materiais utilizados para o corpo e o castelo das 

válvulas globo? 
R. Bronze Fundido – ASTM B62, latão laminado – ASTM B124 – ASTM B16, 
ferro fundido cinzento ASTM A126/B, ferro fundido dúctil – NBR 7663 
(ISO 2531), aço carbono fundido ASTM A216/WCB, aço inox fundido 
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ASTM A351 CF 8 ou ASTM A351 CF8M, aço carbono forjado ASTM A105 e 
aço inox forjado ASTM A182/F304 OU ASTM A182/F316. 
 
559. Dê exemplo de uma especificação técnica para uma válvula globo. 
R. Especificação técnica para válvula globo. 
Fluido: água potável 
Instalação: aparente 
Pressão de serviço: baixa 
Temperatura: ambiente 
Válvula globo, corpo e castelo de bronze fundido ASTM B62, classe 125#, 
castelo roscado ao corpo, haste ascendente com rosca interna, 
reengaxetavel em serviço, volante de alumínio e extremidade roscada 
conforme a ABNT NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) (BSP) 
 
560. Descreva a válvula borboleta. 
R. Válvula borboleta: uma das mais antigas, recebe este nome pelo formato 
de seu obturador, graças a esse formato pode regular o fluxo em várias 
posições de fechamento parcial. O fechamento e feito pela rotação de um 
disco que é preso em um eixo perpendicular à direção de escoamento do 
fluido. Quase todas as válvulas borboletas têm anéis de sede em 
elastômeros, com o que se obtém uma excelente vedação. 
 
561. Quais as principais vantagens da válvula borboleta? 
R. As vantagens da válvula borboleta são: facilidade de montagem, 
construção compacta, robustez e leveza, ocupa pouco espaço, excelentes 
características de escoamento com alta capacidade de vazão, baixo custo e 
boa performance como válvula de regulagem e de controle. 
 
562. Quais as principais desvantagens da válvula borboleta? 
R. Não devem ser instaladas próximas de outras válvulas, acessórios ou 
conexões pois sua performance poderá ser afetada. Após algum tempo de 
operação podem apresentar vazamentos decorrentes do desgaste natural 
das partes internas. 
 
563. Quais os meios de acionamento de uma válvula borboleta? 
R. O acionamento depende da aplicação e das condições de serviço a que se 
destinam podendo ser manual, pneumático ou hidráulico e Elétrico. Sendo o 
manual por meio de alavanca, volante, chave T e pedestal de manobra. Para 
os pequenos diâmetros o mais comum é a alavanca.  
 
564. Quais as principais aplicações da válvula borboleta? 
R. Principalmente em sistemas de adução e de distribuição de água bruta ou 
tratada, e em estações de tratamento de água e de esgoto pode ainda ser 
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utilizada na indústria química, petroquímica, farmacêutica, e alimentícia. São 
utilizadas para tubulações de líquidos, gases, inclusive líquidos sujos ou 
contendo sólidos em suspensão, bem como para serviços corrosivos. Podem 
ser usadas também em serviços de alta corrosão pois existem válvulas com 
revestimento anticorrosivo tanto no corpo como na haste e no disco de 
fechamento. Originalmente era utilizada como válvula de regulagem, hoje 
também pode ser usada como válvula de bloqueio. 
 
565. Identifique as partes da válvula borboleta: 

 
566. Quais as partes que formam uma válvula borboleta? 
R. As partes da válvula borboleta são: corpo, haste, preme gaxetas, gaxetas, 
mancal, parafuso, sede, disco e mancal. 
 
567. Descreva os principais meios de ligação de uma válvula borboleta. 
R.  
WAFER: modelo que para sua instalação são utilizados dois flanges e a 
válvula é apertada entre esses dois flanges por meio de parafusos. 
LUG: semelhante às válvulas tipo WAFER, mas apresentando uma orelha 
para cada parafuso. Essas orelhas são dotadas de furos com roscas, das 
mesmas características dos flanges a que se destinam, onde são roscados 
parafusos estojos para a fixação na tubulação. A vantagem em relação ao 
modelo wafer é a independência proporcionada entre os trechos de 
montante e jusante com a praticidade do corpo curto das wafer. 
FLANGEADA: usada principalmente para válvulas de grandes diâmetros 
onde se deseja a praticidade e a confiabilidade das ligações flangeadas.  
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568. Identifique as partes de uma válvula diafragma. 
 

 
569. Quais os formatos de uma válvula diafragma?  
R. Perfil angular e perfil reto. 
 
570. Descreva as principais aplicações das válvulas diafragma de perfil 

angular e de perfil reto. 
R.  
PERFIL ANGULAR: construção mais usada no mercado, sendo utilizada no 
controle de quase todos os tipos de fluidos: ácidos, álcalis, gases, água, etc. 
PERFIL RETO: construção menos freqüente no mercado, sendo mais 
indicada para líquidos com sólidos em suspensão. 
 
571. Qual a vantagem da válvula de perfil reto? 
R. A vantagem deste modelo é a possibilidade de drenagem total de linhas 
horizontais e a baixa perda de carga quando comparada com o modelo 
angular. 
 
572. Qual a desvantagem da válvula de perfil angular? 
R. A desvantagem deste modelo é a impossibilidade da drenagem total de 
linhas horizontais quando a válvula é instalada na posição vertical. 
 
573. Quais as principais vantagens da válvula diafragma? 
R. Estanqueidade absoluta, mesmo que haja pedaços de sólidos na válvula, 
pois o diafragma flexível se fecha em torno dos sólidos; acionamento pode 
ser manual ou por atuadores; isolamento total do mecanismo em relação ao 
fluido, o que proporciona uma vida prolongada; fluxo contínuo e nos dois 
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sentidos; baixa perda de carga devido às pequenas obstruções internas; 
instalação em qualquer posição; limitação automática de fechamento 
evitando torque demasiado no diafragma; ausência de engaxetamento na 
haste, de extrema importância no transporte de gases; versatilidade e 
facilidade para o revestimento do corpo; possui vida útil longa; manutenção 
simples, sem a necessidade de retirada da válvula da linha, bastando tirar os 
quatro parafusos superiores do corpo e remover o castelo, o diafragma pode 
ser facilmente retirado assim e substituído, proporcionando menor tempo 
de interrupção do processo. 
 
574. Quais as principais desvantagens da válvula diafragma? 
R. Pressão e temperatura de trabalho limitada ao elastômero do diafragma. 
 
575. Quais as possíveis aplicações para uma válvula diafragma?  
R. Suporta fluidos corrosivos, abrasivos, erosivos e podem também ser 
aplicada para controle de gases industriais e processamento de fluidos com 
partículas sólidas, como pastas e lamas. Possibilitam respostas rápidas e 
regulagens e/ou bloqueio de fluidos em sistemas de controle nas industrias 
químicas e petroquímicas, de mineração, farmacêuticas, alimentícias, 
bebidas, usinas de açúcar e álcool, saneamento básico, tratamento de 
efluentes, siderúrgicas, cimento, tintas e vernizes, papel e celulose, 
fertilizantes, etc. 
 
576. Quais as partes que formam uma válvula diafragma?  
R. Castelo ou tampa: Consiste em conjunto contendo o mecanismo de 
acionamento da válvula composto de; volante, haste, compressor e tampa. 
Este conjunto, através do compressor, comprime o diafragma contra a sede 
da válvula para realizar a vedação. 
Diafragma: Peça de borracha prensada que é acoplada no compressor. O 
diafragma garante o isolamento total da válvula e realiza a vedação. Foram 
desenvolvidos vários tipos de diafragmas construídos em borrachas 
prensadas ou materiais plásticos. 
Corpo: Fabricado normalmente em material fundido e, de acordo com o 
fluido, poderá receber um revestimento interno. 
 
577. De quais materiais podem ser fabricadas as válvulas diafragma?  
R. Corpo e tampa: fabricadas de bronze, alumínio, ferro fundido, aço 
carbono fundido e de aço inox fundido. 
Diafragma: pode ser fabricado de neoprene, viton, borracha natural, hycar, 
hipolan, butil, EPDM e PTFE (teflon®). 
Revestimento do corpo: pode ser revestido de ebonite, ebonite grafitado, 
borracha natural, neoprene, clorobutil, vidro, hypalon e o chumbo. 
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578. Quais os meios de ligação das válvulas de diafragma?  
R. As válvulas de diafragma em bronze são fabricadas com extremidades 
roscadas tipo BSP ou NPT, as de ferro fundido podem ser roscadas BSP ou 
NPT ou ainda flangeadas conforme ASME/ANSI B16.1 ou segundo as 
normas DIN e as de aço fundido são as válvulas de maior diâmetro e são 
flangeadas conforme ASME/ANSI B16.5 ou segundo as normas DIN. Existe 
ainda a possibilidade de se encontrar válvulas com as extremidades do tipo 
encaixe e solda. 
 
579. Descreva os formatos do corpo das válvulas de diafragma e suas 

características.  
R. Corpo com perfil angular (Modelo A): É a construção mais usada no 
mercado, sendo utilizada no controle de quase todos os tipos de fluidos, 
como ácidos, álcalis, gases, água, etc. A desvantagem deste modelo é a 
impossibilidade da drenagem total de linhas horizontais quando a válvula é 
instalada na posição vertical. 
Corpo com perfil reto (Modelo R): É uma construção menos freqüente no 
mercado, sendo mais indicada, para líquidos com sólidos em suspensão. A 
vantagem deste modelo é a possibilidade de drenagem total de linhas 
horizontais e a baixa perda de carga quando comparada com o modelo 
angular. 
 
580. Quais os processos de acionamento de uma válvula diafragma? 
R. Manual: a mais comum é com volante ou ainda por meio de alavanca, do 
tipo fechamento rápido (1/4 de volta).  O volante é o dispositivo que 
transmite força à haste para dar movimento ao compressor. 
Pneumático: Através de ar comprimido realiza-se a abertura ou fechamento 
da válvula. 
Eletropneumático: Através de atuação elétrica de solenóide e suprimento de 
ar comprimido, a válvula realiza as operações de abertura e fechamento. 
 
581. Identifique as válvulas da foto abaixo.  
R. Válvula diafragma. 
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582. Qual a principal característica da válvula de mangote?  
R. A principal característica da válvula de mangote é a passagem de fluxo 
totalmente livre. Proporciona uma estanqueidade total, mesmo com fluidos 
com sólidos em suspensão. Somente o mangote entra em contato com o 
fluido, o acionamento e o corpo da válvula são totalmente externos. 
 
583. Para quais tipos de fluidos é recomendada a válvula de mangote? 
R. As válvulas de mangote encontram uma vasta aplicação em praticamente 
qualquer campo industrial, particularmente em sistemas em que 
características do fluido transportado tornem inviável a aplicação de 
válvulas comuns. Assim sendo, são ideais para operar com fluidos incomuns, 
como líquidos abrasivos ou corrosivos, com grande quantidade de sólidos em 
suspensão, lamas, polpas de minérios, esgotos industriais e sanitários, 
transporte de pós secos, etc. 
 
584. Quais as principais vantagens de utilização da válvula de mangote? 
R. Principais vantagens: 
Fácil manutenção e longa durabilidade; 
Fluxo nos dois sentidos; 
Fechamento com total estanqueidade (mesmo sobre corpos sólidos e 
instalações simples). 
 
585. Quais as partes que formam uma válvula de mangote?  
R. Estrangulador: Elemento que comprime o mangote, para efetuar o 
fechamento da válvula. 
Volante: Dispositivo que transmite força ao estrangulador, possibilitando o 
fechamento e a abertura da válvula. 
Mangote: Normalmente fabricado em borracha prensada, podendo ser 
utilizado em vários tipos de borrachas ou plásticos. Elemento que impedirá a 
passagem do fluido. 
 
586. Qual meio de ligação é mais utilizado para este tipo de válvula e em 

quais diâmetros geralmente são encontradas?  
R. Válvulas de mangote normalmente são flangeadas, fabricadas desde 1/4” 
até 12” , podendo ser encontradas, sob encomenda, com até 24”. 
 
587. Como são as válvulas de mangote com formato de corpo fechado? Em 

quais situações devem ser indicadas?  
R. São válvulas em que o mangote fica em um invólucro metálico, corpo em 
ferro bipartido. Este tipo é indicado para instalações de pequenos 
diâmetros. 
 



 

FATEC-SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
FEVEREIRO DE 2008 

473

588. Em quais condições deve ser evitado o uso de válvula de mangote? 
R. Não deve ser indicado o uso em fluidos sob altas pressões ou 
temperaturas. 
 
589. Cite a principal desvantagem para as válvulas de mangote em ferro 

fundido? 
R. A principal desvantagem é o peso devido a robustez. 
 
590. Quais os materiais empregados na fabricação do corpo das válvulas de 

mangote?  
R. O material mais comum é o ferro fundido cinzento ASTM B126/B que é 
empregado na fabricação do corpo das válvulas abertas e fechadas. O 
alumínio é empregado sempre que se deseja um baixo peso dessas válvulas. 
 
591. Indique as partes da válvula de mangote abaixo: 

 
 
592. Quais são os 3 tipos de acionamento das válvulas de mangote? 

Explique um deles.  
R. Os tipos são: operação manual, operação automática e pressão de 
acionamento. 
Operação Manual: o sistema de operação manual empregado no acionamento 
das válvulas de mangote é o volante de ação direta para a maioria das 
válvulas ou por meio de volante com redutor, mas podendo ser encontradas 
as válvulas de fechamento rápido, acionadas por meio de alavancas. 
 
593. Identifique a válvula da foto abaixo. 
R. Válvula de mangote. 
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594. É correta a afirmação: “As válvulas de retenção necessitam serem 

atuadas por um operador experiente”? 
R. Não, pois as válvulas de retenção caracterizam-se pela auto-operação 
proporcionada pelas diferenças de pressão entre montante e jusante 
exercidas pelo fluido em conseqüência do próprio fluxo, sendo assim, não 
existe necessidade da atuação do operador. 
 
595. Qual a finalidade do uso de uma válvula de retenção? 
R. Tem a finalidade de evitar o refluxo. 
 
596. Além de evitar o refluxo, as válvulas de retenção têm duas outras 

características muito importantes. Cite-as. 
R. São importantes para a manutenção da coluna de líquido durante a 
paralisação e fundamentais também para se evitar que a sobre-pressão 
causada por golpes de aríete resultantes da parada brusca do escoamento 
chegue às bombas. 
 
597. Quais são os principais modelos de válvulas de retenção?  
R. Os modelos de válvulas de retenção são: 
- válvula de retenção tipo disco integral; 
- válvula de retenção tipo Flap; 
- válvula de retenção tipo Portinhola Simples; 
- válvula de retenção tipo Pistão; 
- válvula de retenção vertical tipo Disco; 
- válvula de retenção tipo Disco Duplo ou Duplex; 
- válvula de retenção de Pé. 
 
598. O que é “by-pass” de uma válvula? 
R. “By-pass” é uma passagem externa contornando a válvula, permitindo a 
passagem paralela do fluido em relação à válvula.  
 
599. Qual a finalidade do “by-pass” em uma válvula de retenção? 
R. Permitir o fluxo do fluido para a parte da tubulação isolada pela válvula, o 
que facilita os trabalhos de manutenção ou ainda proporciona a escorva das 
bombas. 
 
600. Quais tipos de válvulas de retenção que não apresentam “by pass”? 
R. As que não apresentam “by pass” são: tipo Disco Integral, Flap, vertical 
tipo Disco, disco Duplo ou Duplex. 
 
601. Qual a aplicação das válvulas de retenção tipo disco integral? 
R. São aplicáveis em líquidos e gases 
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602. Identifique as partes da válvula de retenção tipo disco integral: 
 

 
 
603. Cite as características positivas das válvulas de retenção tipo disco 

integral. 
R. As válvulas de retenção caracterizam-se por reduzido tempo de 
fechamento, baixa perda de carga quando comparada aos outros modelos, 
longa durabilidade e baixo custo de manutenção. 
 
604. Como deve ser instalada a válvula de retenção tipo disco integral? 
R. Podem ser instaladas em qualquer posição, mesmo em tubulações verticais 
ou inclinadas com o fluxo descendente. O corpo das válvulas sempre 
apresenta a indicação do fluxo e havendo necessidade de by-pass este 
deverá ser executado na própria tubulação. 
 
605. Quais são os meios de ligação utilizados para válvulas de retenção tipo 

Flap? 
R. As válvulas de retenção tipo Flap apresentam extremidades flangeadas 
ou do tipo wafer, sendo mais comum as do tipo flangeada. 
 
606. Qual a aplicação das válvulas de retenção tipo portinhola simples?  
R. São próprios para aplicação em líquidos homogêneos sob pressão, em 
tubulações industriais de líquidos e gases, sistemas de água.  
 
607. Quais são as principais características das válvulas de retenção do tipo 

portinhola simples? 
R. Caracterizem-se por sua robustez, elevada perda de carga e pela sua 
longa durabilidade e baixo custo de manutenção. 
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608. Como podem ser feitas as instalações de válvulas de retenção do tipo 
portinhola? 

R. Podem ser instaladas em tubulações horizontais ou ainda em tubulações 
verticais com o fluxo ascendente. O corpo da válvula apresenta sempre a 
indicação do fluxo.  
 
 
609. Identifique as partes da válvula de retenção tipo pistão abaixo: 

 
 
610. Onde devem ser instaladas as válvulas de retenção? 
R. Devem ser instaladas nas tubulações onde se deseja que não haja refluxo 
do fluido e nas instalações de sucção das bombas. 
 
 
611. Identifique as partes da válvula de retenção vertical tipo disco: 

 

 
 
 
612. Qual o objetivo do projetista quando opta por usar uma válvula de 

retenção de pé em uma tubulação? 
R. Garantir a escorva de bombas de sucção. 
 

SEDE 
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613. Identifique as partes da válvula de retenção tipo duplex : 

 
 
614. Elabore uma especificação técnica para uma válvula de retenção para 

o serviço de água potável conforme dados abaixo. 
 
Dados: 
Fluido: água potável 
Instalação: aparente 
Pressão de serviço: 5,0 kgf/cm2 
Temperatura: ambiente 
 
R. Válvula de retenção vertical tipo disco, classe 125#, corpo e disco de 
bronze fundido ASTM B62, fecho cônico com guia e extremidades roscadas 
conforme ABNT NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) (BSP). 
 
615. Defina válvula redutora de pressão. 
R. São válvulas que mantêm constante a pressão à jusante do ponto da 
instalação, uma pressão menor que a de montante, dentro de uma faixa de 
pressão pré-estabelecida. 
 
616. Por que as válvulas redutoras de pressão são indicadas para sistema 

industrial, de distribuição de água e irrigação? 
R. Por que este tipo de válvula permite manter o controle sobre pressão, 
vazão, níveis de água, sistemas de bombeamento e outras aplicações em 
sistemas industriais e de condução e distribuição de água e também redes 
de abastecimento para sistemas de irrigação. 
 
617. Quais os meios de ligação utilizados nas válvulas redutoras de 

pressão? 
R. Roscada: Para as válvulas de bronze ou de ferro fundido tanto para os 
modelos de ação direta como as do tipo de controle auto operada. 
Flangeada: Para as válvulas de bronze, ferro fundido ou aço fundido, tanto 
para os modelos de ação direta como para as de controle auto operadas. 
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618. Identifique as partes da válvula redutora de pressão de ação direta: 
 
 

 
619. Cite duas vantagens e duas desvantagens na utilização de válvulas 

redutoras de pressão. 
R. Vantagens: 
Regulagem de pressão do fluido 
Fabricação em diferentes tipos de matérias 
Desvantagens: 
Alto custo final, pois requer a instalação de uma estação redutora de 
pressão. 
Manutenção constante. 
 
620. Cite os materiais utilizados na fabricação de válvulas redutoras de 

pressão. 
R. Bronze fundido, ferro fundido, latão laminado, elastômeros. 
 
621. Para que serve o acessório (de) válvulas redutoras auto-operadas, tipo 

Disco V-Port. 
R. Evita a cavitação e formação de ondas de choque.  
 
622. O que é um piloto redutor de pressão? 
R. É uma válvula de ação direta ativada por um diafragma sensível à pressão 
que tende a equilibrar-se com uma mola de tensão pré-determinada.  
 
623. Como funciona um piloto redutor de pressão? 
R. O piloto de pressão está normalmente aberto e tende a fechar com o 
aumento de pressão a jusante. O piloto sente a pressão diretamente, 
entretanto, um sensor remoto externo pode ser instalado como opcional. 
Uma válvula agulha interna atua como restritora de escoamento a montante 
e como reguladora da velocidade de fechamento. 
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624. Qual a função do indicador de abertura? 
R. Instalado no lugar do plug da tampa, permite a visualização da abertura e 
possibilita a automação de sistemas (telemetria). 
 
625. Cite a principal característica de um indicador de abertura. 
R. Sua característica mais importante é a sua alta resistência a vazamentos 
devido ao sistema de guia que permite a haste do indicador girar 
independentemente da haste da válvula e ainda compensar desvios com 
auto-centralização. 
 
626. Elabore uma especificação técnica de uma válvula redutora de pressão 

conforme dados abaixo. 
DADOS 
Fluido: Ar comprimido 
Instalação: aparente 
Pressão de entrada: 10,0 kgf/cm2 
Pressão de saída: 4,0 kg/cm² 
Temperatura: 30°C (max.) 
 
R. Válvula redutora de pressão, de ação direta, corpo de bronze fundido, 
mola de aço carbono temperado, diafragma de neoprene reforçado com 
nylon, disco de bronze, vedação de borracha especial, extremidades 
roscadas conforme a NBR NM ISO 7-1 (antiga NBR 6414) (BSP). 
 
627. Quais são as características comuns entre as válvulas de retenção e as 

de segurança e alívio? 
R. As características comuns entre esses dois tipos de válvulas são: 
Possuem auto-operação; 
Utilizadas na proteção de tubulações e equipamentos contra a 
sobre-pressão. 
 
628. Quais os componentes da válvula de controle auto-operada (tipo 

Bermad). 
R. Parafuso bloqueador, Corpo de Segurança, Regulagem de mola, Tampa, 
Haste, Mola, Alavanca, Corpo, Disco, Fixação do anel e Anel de Regulagem 
Pluma. 
 
629. Qual o meio de ligação utilizado para válvulas de segurança e alívio 

onde se deseja facilidade de montagem e desmontagem? 
R. Extremidades flangeadas. 
 
630. Qual a aplicação da válvula de segurança e alívio? 
R. São usadas para proteção de tubulações e equipamentos, 
conseqüentemente protegendo vidas humanas. 
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631. Descreva o método de instalação das válvulas de segurança e alívio. 
R. Devem ser instaladas diretamente no ponto a ser protegido, a passagem 
deve estar completamente livre entre a tubulação e a válvula de 
segurança/alívio. O tubo de saída de válvula, o alívio, deverá descarregar em 
uma área segura e completamente livre. 
Para ar comprimido, vapor, gases inertes, o ponto de descarga pode ser a 
atmosfera, em um ponto acima do local mais alto da edificação, seguro para 
presença de pessoas. 
 
632. Qual a diferença entre válvula de segurança e válvula de alívio. 
R. A válvula de segurança e a válvula de alívio são dispositivos automáticos 
de alívio de pressão, atuada pela pressão estática na entrada do obturador, 
porém a válvula de segurança tem abertura instantânea, e a válvula de alívio 
é caracterizada pela abertura lenta à medida que a pressão aumenta acima 
da pressão de ajuste. 
 
633. O que são filtros? 
R. São acessórios destinados a garantir a qualidade do fluido quanto à 
quantidade e diâmetro máximo dos sólidos em suspensão e podem ser 
classificados em filtros permanentes e temporários. 
 
634. Descreva os tipos de filtros. 
R. Filtros permanentes: 
Tipo Y: instalados em linhas horizontais com o filtro voltado para baixo ou 
inclinados (máximo 45°), ou em linhas verticais com fluxo descendente. 
Tipo cesto: substitui o filtro tipo Y sempre que for necessária uma limpeza 
freqüente. 
Filtros temporários: protegem equipamentos e devem ser removidos 
geralmente após a pré-partida ou manutenções, fabricados em aço carbono 
ou inox. 
 
635. Identifique o tipo de filtro ilustrado na figura. 
R. Filtro permanente tipo “ Y “ 
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636. Identifique o tipo de filtro ilustrado na figura abaixo: 
 

           
 

R. Filtro permanente tipo cesto, sendo o primeiro um filtro duplo e o 
segundo um filtro simples. 
 
637. Identifique o tipo de filtro das fotos abaixo: 
R. Filtro permanente tipo cesto duplo. 
 
 

  
 
638. Identifique o tipo de filtro da foto abaixo e tente explicar o motivo do 

filtro ter sido instalado inclinado e não na posição vertical. 
R. Filtro permanente do “tipo y”. 
Foi instalado na posição inclinada 
em relação ao piso, pois deve ter 
faltado espaço para a retirada do 
elemento filtrante.   
Para a instalação na posição 
vertical exige-se que a tubulação 
seja instalada bem acima do piso 
de modo a sobrar espaço para a 
retirada do elemento filtrante.  
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639. Qual a função das ventosas? 
R. A ventosa simples tem como função expelir continuamente o ar acumulado 
durante a operação da linha. A ventosa de tríplice função tem como funções: 
expelir continuamente o ar acumulado durante a operação, expelir o ar 
deslocado pelo líquido durante o enchimento da tubulação e admitir ar 
durante o esvaziamento da linha. 
 
640. Identifique acessório da foto abaixo: 
R. Ventosa de tríplice função. 

 
 
641. Qual o método utilizado para remoção de umidade em uma tubulação? 
R. É utilizado o separador de umidade que retêm as gotículas de líquido 
através da passagem do fluido gasoso por uma chicana. Essas gotículas por 
inércia, deverão ficar retidas e formar gotas maiores que serão 
encaminhadas para um ponto de drenagem ou purga. 
 
642. Qual a aplicação dos tipos de purgadores da figura abaixo? 

 
 

643. Quais os principais tipos de purgadores existentes? 
R. Purgador de bóia, de balde invertido, termodinâmico e eletrônico. 
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644. Por que é importante instalar manômetro e termômetro na tubulação? 
R. É importante para a segurança humana, pois se houver um aumento 
elevado na pressão ou na temperatura, a tubulação pode romper, causando 
grandes danos e prejuízos. 
 
645. Qual a função do poço para termômetro? 
R. O poço para termômetro tem por objetivo a proteção do termômetro, 
evitando a deformação da haste causada pelo fluxo na tubulação, preserva a 
haste contra a corrosão e erosão causada pela ação química e física do 
fluido. Possibilita a manutenção do termômetro com a linha em operação. 
 
646. Identificar as peças assinaladas nas fotos abaixo? 
R. 1 Válvula de retenção wafer (portinhola simples ou dupla). 
 2 Porca 
 3 Parafuso tipo estojo (tirante) 
 4 Manômetro 
 5 Tubo sifão para manômetros 
 6 Meia-luva 
 7 Redução concêntrica 
 8 Tubo 
 9 Válvula borboleta wafer. 
 10 Curva 90° 
 11 Tê 
 

  
 
 
647. Observe as fotos do exercício anterior e responda: 
a.   Qual o serviço? 
b.   Há necessidade de se instalar um tubo sifão no manômetro? 
c.   Está correta a instalação do manômetro? 
R.  a. Observando as fotos podemos concluir que se trata de água de 

resfriamento, a tubulação é de cor verde e se observa ao fundo 
uma bacia de contenção e uma torre de resfriamento sobre a 
bacia. 
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 b.   Não há necessidade de tubo sifão, pois não temos fluido quente na 
tubulação. 

 c.  Não está correta, falta uma válvula de bloqueio para o manômetro. 
 
648. Identificar a válvula da foto abaixo e a função do cabo a ela ligado? 

 
R. A válvula é uma esfera bipartida e a função do cabo é de aterramento 
elétrico. 
 
649. Observe as fotos abaixo e responda: 
a.   Qual o serviço? 
b.   Qual a especificação das conexões? 
c.   Identifique as conexões, acessórios e válvulas assinaladas? 

  
 
R.  a. Ar comprimido – a tubulação é azul. 
 b.   Conexões de ferro maleável classe 10 (150#), rosca BSP – as 

bordas das conexões são arredondadas. 
 1 Bujão (plug) de ferro maleável classe 10. 
 2 Tê de ferro maleável classe 10. 
 3 União de ferro maleável classe 10. 
 4 Niple duplo de ferro maleável classe 10. 
 5 Válvula esfera tipo monobloco. 
 6 Tê de ferro maleável classe 10. 
 

c. 

7 Válvula redutora de pressão de ação direta. 
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 8 Separador de umidade. 
 9 União de ferro maleável classe 10. 
 
650. Identificar as peças assinaladas na foto abaixo e suas respectivas 

funções? 

 
R. 1 Manômetro Indicador de nível. 
 2 Válvula Bloqueio do manômetro. 
 3 Válvula Bloqueio da tomada de amostras. 
 
651. Efetuar a leitura do manômetro da foto abaixo e identificar as peças 

assinaladas? 

 
R.  Manômetro - 6,5 kgf/cm2 (90psi). 
 1 União de ferro maleável classe 20 (300#) 
 2 Tê de ferro maleável classe 20 (300#) – bordas quadradas. 
 3 Niple duplo de ferro maleável classe 20 (300#). 

 4 Luva de redução de ferro maleável classe 20 (300#) – bordas 
quadradas. 

 5 Tê de aço forjado. 
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652. Qual será a função da chapa de aço inserida na parede do reservatório 
mostrado na foto abaixo? 

R. Terá a função de placa de ancoragem e também de evitar a percolação do 
fluido contido nesse reservatório. A placa pode ser inserida sem a furação, 
executando o furo posteriormente, na posição correta do tubo de entrada 
ou saída do reservatório. 

  
 
653. Identificar a válvula da foto abaixo? 
R. Válvula de macho com volante e redutor do tipo fuso (rosca-sem-fim). 

  

 
654. Identificar a válvula da foto abaixo? 
R. Válvula borboleta com volante e redutor de engrenagens. 
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655. Identificar o tipo das válvulas da foto abaixo? Podemos afirmar que as 
válvulas são plásticas? 

R. Válvula diafragma com acionamento direto por volante em uma linha de 
pvc.  Nada se pode afirmar sobre o material das válvulas, que tanto 
poderiam ter o corpo de plástico ou de ferro fundido com revestimento 
interno. Tubos, conexões e flanges certamente são de pvc. 

 
 
656. Na foto abaixo identificar o fluido da tubulação, as válvulas assinaladas 

e a função da instalação em destaque? 

 
R. O fluido da tubulação é água pois a tubulação é da cor verde, as válvulas 1 
e 2 são válvulas de gaveta e têm a função de bloqueio para manutenção do 
instrumento de medição entre elas e durante a manutenção a válvula de 
gaveta 3 é aberta. O trecho de tubulação onde está instalada a válvula 3 
recebe o nome de “by pass” ou tubulação de contorno. 
 
657. Nas fotos abaixo identificar o fluido das linhas assinaladas? 
R. 1 Linha de água de cal. 

 2 Linha de água industrial que tem por finalidade a limpeza da 
tubulação de água de cal – cor verde. 

 3 Linha de água de selagem que tem por finalidade a selagem / 
lubrificação / resfriamento das gaxetas da bomba – cor verde. 
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658. Na foto abaixo identificar o serviço e as peças assinaladas? 

 
R.  Estação de purga de uma tubulação de vapor. 
 1 Válvula de bloqueio da purga manual. 
 2 Válvula de bloqueio da purga automática. 
 3 Purgador automático - tipo termodinâmico. 
 
659. Na foto abaixo identificar o serviço e as peças assinaladas? 
R. 1 Linha de ar comprimido de serviço – cor azul. 
 2 Linha de água de incêndio – cor vermelha. 
 3 Guarda-corpo. 
 4 Linha de ar comprimido de instrumento – cor azul. 
 5 Linha de ar comprimido de serviço – cor azul. 
 6 Separador de umidade. 
 7 Filtro. 
 8 Filtro coalescente. 
 9 Válvula redutora de pressão de ação direta. 
 10 Linha de condensado do ar comprimido de serviço – cor azul. 
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660. Nas fotos abaixo identificar o acessório assinalado? 
R. O acessório em destaque é uma célula de carga. 
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661. Identificar os flanges da foto abaixo? 
R. São flanges soltos em aço carbono galvanizado em linhas de aço inox. 

  

 
662. Identificar os elementos da foto abaixo? 
R. 1 Tubo de aço inox. 
 2 Curva 90° RL. 
 3 Niple tubular ponta chanfrada para solda de topo e ponta roscada 
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QUARTA PARTE 
 

 
663. Elaborar uma especificação técnica para o material de tubulação de 

uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH). 
 
Resposta: 
 
1. Objetivo 
Esta Especificação Técnica tem por objetivo a compatibilização dos 
materiais a serem empregados nos sistemas pertencentes aos Serviços 
Auxiliares da PCH FATEC-SP (fictício), próximo ao bairro do Bom Retiro, 
cidade de São Paulo, Estado do São Paulo. 
 
2. Referências 
Desenho Rev. Fluxograma 
FATEC-001-6001 C Sistema de Água Bruta e Filtrada  
FATEC-001-6002 B Sistema de Drenagem  
FATEC-001-6003 A Sistema de Esgotamento 
FATEC-001-6004 B Sistema de Água de Resfriamento 
FATEC-001-6005 B Sistema de Vedação do Eixo da Turbina 
FATEC-001-6006 C Sistema de Ar Comprimido 
FATEC-001-6007 C Sistema de Combate ao Incêndio 
FATEC-001-6008 B Sistema de Água de Serviço 
FATEC-001-6009 B Sistema de Água Purificada 
FATEC-001-6010 B Sistema de Separação Água / Óleo dos Trafos  
FATEC-001-6011 B Sistema de Água Potável e Esgoto Sanitário  
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3. Água Bruta e Água Filtrada 
 
Tubos: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, preto, 
dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, extremidades roscadas 
conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
 
DN > 50 (2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, preto, 
dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, extremidades 
chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI B16.25. 
 
Conexões: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Conexões de ferro maleável ASTM A197, classe 300, 
pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.3, extremidades roscadas 
conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar 
 
DN > 50 (2”)  -  Conexões tubulares de aço carbono ASTM A234/WPB, com 
costura, pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.9-SCH 40, 
extremidades chanfradas para solda de topo conforme 
ASME/ANSI B16.25. 
Ref.: Conflange ou similar 
 
União: 
União de ferro maleável ASTM A197, classe 300, pretas, dimensões 
conforme ASME/ANSI B16.39, extremidades roscadas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar 
 
Meia-luva: 
Meia-luva de aço carbono forjado ASTM A181/I, classe 2000#, dimensões 
conforme ASME/ANSI B16.11, extremidade roscada conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Flanges: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Flange roscado de aço carbono forjado ASTM A181/I, 
preto, classe 150#, dimensões conforme ASME/ANSI B16.5-150#FP, 
extremidade roscada conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT), face com 
acabamento com ranhuras espirais conforme MSS-SP-6. 
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Ref.: Conflange ou similar 
 
DN > 50 (2”)  -  Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A181/I, 
classe 150#, dimensões conforme ASME/ANSI B16.5-150#FP, face com 
acabamento com ranhuras espirais conforme MSS-SP-6. 
Ref.: Conflange ou similar. 
 
Juntas: 
Junta plena de papelão hidráulico de borracha NBR com fibras de carbono, 
para flanges ASME/ANSI B16.5-150#-FP, esp. 3,2mm. 
Ref. Teadit NA 1100 ou similar. 
 
Parafusos: 
Parafuso estojo de aço carbono ASTM A307/B, galvanizado, rosca total 
UNC-2A (ver item 15). 
 
Porcas: 
Porca sextavada de aço carbono ASTM A307/B, galvanizada, rosca UNC-2B. 
 
Arruelas: 
Arruela circular lisa de aço carbono ABNT 1010/1020, galvanizada. 
 
Válvula Borboleta: 
DN > 50 (2”)  -  Válvula borboleta tipo wafer para instalação entre flanges 
ASME/ANSI B16.5-150#FP, construção conforme API 609, corpo 
monobloco em ferro fundido cinzento ASTM A123/B, classe 150#, disco em 
ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 64-45-12, haste em aço inox ASTM 
A182/F6, sede em Buna-N, acionamento por meio de alavanca com placa de 
travamento em 8 posições (mínimo). 
Ref. Keystone fig. AR-1, Ciwal fig. 201 ou similar. 
 
Válvula de Retenção: 
DN > 50 (2”)  -  Válvula de retenção classe 125#, wafer, tipo dupla 
portinhola, construção conforme API 594, corpo e discos em ferro fundido 
nodular ASTM A536 Gr. 65-45-12, molas e haste em inox tipo 304, vedação 
em Buna-N, para montagem entre flanges ASME/ANSI B16.5-150#FP. 
Ref.  RTS fig. 224 ou similar 
 
DN < 40 (1.1/2”) - Válvula de retenção, classe 125#, tipo portinhola, para 
instalação em linhas horizontais, corpo e internos em bronze fundido ASTM 
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B62, vedação com anel de silicone, extremidades roscadas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Mipel, Ciwal, Acepam ou similar 
 
Válvula de segurança: 
Válvula de segurança, classe 150#, tipo angular, castelo fechado, corpo e 
castelo em aço fundido, castelo aparafusado ao corpo, mola em inox, 
extremidades com flanges conforme ASME/ANSI B16.5-150#FP, face com 
acabamento com ranhuras espirais conforme MSS-SP-6, face a face 
conforme API ST526. 
Fluido: água de rio 
Pressão de serviço: 537 kpa 
Pressão de abertura: 637 kpa 
Vazão: 65 m3/h 
Ref. W. Burger mod. WB-2500 ou similar. 
 
Válvula de Esfera: 
DN 20 (3/4”)  -  Válvula de esfera, classe 300, modelo monobloco, corpo e 
esfera de latão niquelado, passagem plena, vedação em PTFE (teflon), 
acionamento por meio de alavanca, extremidades com roscas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Valmicro linha 350 ou similar. 
 
Válvula de Esfera para Manômetros: 
Válvula esfera para manômetros, tipo monobloco, corpo e esfera de latão 
niquelado, passagem plena, vedação em PTFE (teflon), acionamento por meio 
de alavanca, provida de escape de pressão na posição fechada, 
extremidades com roscas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Mipel, Valmicro ou similar. 
 
Manômetro: 
Manômetro industrial, caixa e anel em aço estampado, pintura eletrostática 
em epoxi preto, saída lateral para montagem local, sistema sensor composto 
por tubo bourdon em bronze fosforoso, mostrador ø100mm, escala de 0-10 
kgf/cm2, temperatura ambiente com saída lateral de DN 15 (1/2”) NPT.  
Ref. Willy mod. NWR ou similar. 
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4. Sistema de drenagem: 
 
Tubos: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, preto, 
dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, extremidades roscadas 
conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
 
DN > 50 (2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, preto, 
dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, extremidades 
chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI B16.25. 
 
Conexões: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Conexões de ferro maleável ASTM A197, classe 300, 
pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.3, extremidades roscadas 
conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar. 
 
DN > 50 (2”)  -  Conexões tubulares de aço carbono ASTM A234/WPB, com 
costura, pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.9-SCH 40, 
extremidades chanfradas para solda conforme ASME/ANSI B16.25. 
Ref.: Conflange ou similar. 
 
União: 
União de ferro maleável ASTM A197, classe 300, pretas, dimensões 
conforme ASME/ANSI B16.39, extremidades roscadas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar. 
 
Meia-luva: 
Meia-luva de aço carbono forjado ASTM A181/I, classe 2000#, dimensões 
conforme ASME/ANSI B16.11, extremidade roscada conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Conflange ou similar. 
 
Flanges: 
DN > 50 (2”)  -  Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A181/I, 
classe 150#, dimensões conforme ASME/ANSI B16.5-150#FP, face com 
acabamento com ranhuras espirais conforme MSS-SP-6. 
Ref.: Conflange ou similar 
 



 

FATEC-SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
FEVEREIRO DE 2008 

496

Juntas: 
Junta plena de papelão hidráulico de borracha NBR com fibras de carbono, 
para flanges ASME/ANSI B16.5-150#-FP, esp. 3,2mm. 
Ref. Teadit NA 1100 ou similar. 
 
Parafusos: 
Parafuso estojo de aço carbono ASTM A307/B, galvanizado, rosca total 
UNC-2A (ver item 15). 
 
Porcas: 
Porca sextavada de aço carbono ASTM A307/B, galvanizada, rosca UNC-2B. 
 
Arruelas: 
Arruela circular lisa de aço carbono ABNT 1010/1020, galvanizada. 
 
Válvula Borboleta: 
DN > 50 (2”)  -  Válvula borboleta tipo wafer para instalação entre flanges 
ASME/ANSI B16.5-150#FP, construção conforme API 609, corpo 
monobloco em ferro fundido cinzento ASTM A123/B, classe 150#, disco em 
ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 64-45-12, haste em aço inox ASTM 
A182/F6, sede em Buna-N, acionamento por meio de alavanca com placa de 
travamento em 8 posições (mínimo). 
Ref. Keystone fig. AR-1, Ciwal fig. 201 ou similar. 
 
Válvula de Retenção: 
DN < 40 (1.1/2”) - Válvula de retenção, classe 125#, tipo portinhola, para 
instalação em linhas horizontais, corpo e internos em bronze fundido ASTM 
B62, vedação com anel de silicone, extremidades roscadas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Mipel, Ciwal, Acepam ou similar. 
 
Válvula de Esfera: 
DN 20 (3/4”)  -  Válvula de esfera, classe 300, modelo monobloco, corpo e 
esfera de latão niquelado, passagem plena, vedação em PTFE (teflon), 
acionamento por meio de alavanca, extremidades com roscas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Valmicro linha 350 ou similar. 
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Válvula de Esfera para Manômetros: 
Válvula esfera para manômetros, tipo monobloco, corpo e esfera de latão 
niquelado, passagem plena, vedação em PTFE (teflon), acionamento por meio 
de alavanca, provida de escape de pressão na posição fechada, 
extremidades com roscas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Mipel, Valmicro ou similar. 
 
Manômetro: 
Manômetro industrial, caixa e anel em aço estampado, pintura eletrostática 
em epoxi preto, saída lateral para montagem local, sistema sensor composto 
por tubo bourdon em bronze fosforoso, mostrador ø100mm, escala de 0-4,0 
kgf/cm2, temperatura ambiente com saída lateral de DN 15 (1/2”) NPT.   
Ref. Willy mod. NWR ou similar 
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5. Sistema de esgotamento: 
 
Tubos: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, preto, 
dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, extremidades roscadas 
conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
 
DN > 50 (2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, preto, 
dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, extremidades 
chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI B16.25. 
 
Conexões: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Conexões de ferro maleável ASTM A197, classe 300, 
pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.3, extremidades roscadas 
conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar 
 
DN > 50 (2”)  -  Conexões tubulares de aço carbono ASTM A234/WPB, com 
costura, pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.9-SCH 40, extrem. 
chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI B16.25. 
Ref.: Conflange ou similar 
 
União: 
União de ferro maleável ASTM A197, classe 300, pretas, dimensões 
conforme ASME/ANSI B16.39, extremidades roscadas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar 
 
Meia-luva: 
Meia-luva de aço carbono forjado ASTM A181/I, classe 2000#, dimensões 
conforme ASME/ANSI B16.11, extremidade roscada conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Flanges: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Flange roscado de aço carbono forjado ASTM A181/I, 
preto, classe 150#, dimensões conforme ASME/ANSI B16.5-150#FP, 
extremidade roscada conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT), face com 
acabamento com ranhuras espirais conforme MSS-SP-6. 
Ref.: Conflange ou similar 
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DN > 50 (2”)  -  Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A181/I, 
classe 150#, dimensões conforme ASME/ANSI B16.5-150#FP, face com 
acabamento com ranhuras espirais conforme MSS-SP-6. 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Juntas: 
Junta plena de papelão hidráulico de borracha NBR com fibras de carbono, 
para flanges ASME/ANSI B16.5-150#-FP, esp. 3,2mm. 
Ref. Teadit NA 1100 ou similar. 
 
Parafusos: 
Parafuso estojo de aço carbono ASTM A307/B, galvanizado, rosca total 
UNC-2A (ver item 15). 
 
Porcas: 
Porca sextavada de aço carbono ASTM A307/B, galvanizada, rosca UNC-2B. 
 
Arruelas: 
Arruela circular lisa de aço carbono ABNT 1010/1020, galvanizada. 
Válvula Borboleta: 
DN > 50 (2”)  -  Válvula borboleta tipo wafer para instalação entre flanges 
ASME/ANSI B16.5-150#FP, construção conforme API 609, corpo 
monobloco em ferro fundido cinzento ASTM A123/B, classe 150#, disco em 
ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 64-45-12, haste em aço inox ASTM 
A182/F6, sede em Buna-N, acionamento por meio de alavanca com placa de 
travamento em 8 posições (mínimo). 
Ref. Keystone fig. AR-1, Ciwal fig. 201 ou similar. 
 
 
Válvula de Retenção: 
DN > 50 (2”)  -  Válvula de retenção classe 125#, wafer, tipo dupla 
portinhola, construção conforme API 594, corpo e discos em ferro fundido 
nodular ASTM A536 Gr. 65-45-12, molas e haste em inox tipo 304, vedação 
em Buna-N, para montagem entre flanges ASME/ANSI B16.5-150#FP. 
Ref.  RTS fig. 224 ou similar. 
 
DN < 40 (1.1/2”) - Válvula de retenção, classe 125#, tipo portinhola, para 
instalação em linhas horizontais, corpo e internos em bronze fundido ASTM 
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B62, vedação com anel de silicone, extremidades roscadas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Mipel, Ciwal, Acepam ou similar. 
 
Válvula de Esfera: 
DN 20 (3/4”)  -  Válvula de esfera, classe 300, modelo monobloco, corpo e 
esfera de latão niquelado, passagem plena, vedação em PTFE (teflon), 
acionamento por meio de alavanca, extremidades com roscas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Valmicro linha 350 ou similar. 
 
Válvula de Esfera para Manômetros: 
Válvula esfera para manômetros, tipo monobloco, corpo e esfera de latão 
niquelado, passagem plena, vedação em PTFE (teflon), acionamento por meio 
de alavanca, provida de escape de pressão na posição fechada, 
extremidades com roscas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Mipel, Valmicro ou similar. 
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6. Sistema de água de resfriamento: 
 
Tubos: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, 
galvanizado conforme ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI 
B36.10-SCH 40, extremidades roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 
(NPT). 
 
DN > 50 (2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, preto, 
dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, extremidades 
chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI B16.25. 
 
Conexões: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Conexões de ferro maleável ASTM A197, classe 300, 
galvanizadas conforme ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI 
B16.3, extremidades roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar 
 
DN > 50 (2”)  -  Conexões tubulares de aço carbono ASTM A234/WPB, com 
costura, pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.9-SCH 40, 
extremidades chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI 
B16.25. 
Ref.: Conflange ou similar 
 
União: 
União de ferro maleável ASTM A197, classe 300, galvanizadas conforme 
ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI B16.39, extremidades 
roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar 
 
Meia-luva: 
Meia-luva de aço carbono forjado ASTM A181/I, classe 2000#, dimensões 
conforme ASME/ANSI B16.11, extremidade roscada conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Flanges: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Flange roscado de aço carbono forjado ASTM A181/I, 
classe 150#, galvanizado a fogo, dimensões conforme ASME/ANSI B16.5-
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150#FP, extremidade roscada conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT), face 
com acabamento com ranhuras espirais conforme MSS-SP-6. 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Juntas: 
Junta plena de papelão hidráulico de borracha NBR com fibras de carbono, 
para flanges ASME/ANSI B16.5-150#-FP, esp. 3,2mm. 
Ref. Teadit NA 1100 ou similar. 
 
Parafusos: 
Parafuso estojo de aço carbono ASTM A307/B, galvanizado, rosca total 
UNC-2A (ver item 15). 
 
Porcas: 
Porca sextavada de aço carbono ASTM A307/B, galvanizada, rosca UNC-2B. 
 
Arruelas: 
Arruela circular lisa de aço carbono ABNT 1010/1020, galvanizada. 
 
Válvula gaveta: 
DN 40 (1.1/2”) - Válvula gaveta, corpo, tampa e cunha em bronze fundido 
ASTM B61/C922, classe 200#, tampa fixada ao corpo por meio de porca-
união, haste ascendente com rosca interna de latão laminado, re-
engaxetavel em serviço, cunha sólida cônica, com guias laterais, passagem 
integral, acionamento por meio de volante, extremidades com roscas 
conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Ciwal fig. 242, Mipel fig 062 ou similar. 
 
Válvula de Esfera: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Válvula de esfera, classe 300, modelo monobloco, corpo 
e esfera de latão niquelado, passagem plena, vedação em PTFE (teflon), 
acionamento por meio de alavanca, extremidades com roscas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Valmicro linha 350 ou similar. 
 
Válvula Borboleta com Atuador Pneumático: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Válvula borboleta (on/off) tipo wafer, para instalação 
entre flanges ASME/ANSI B16.5-150#FP, construção conforme API 609, 
corpo monobloco em ferro fundido cinzento ASTM A123/B (opção: ferro 
nodular), classe 150#, disco em ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 64-
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45-12, haste em aço inox ASTM A182/F6, sede em Buna-N, acionamento 
pneumático e retorno por molas, em caso de pane / falta de ar, fechamento 
por mola. 
Solenóide: 220 Vca / IP-54. 
Ref.: Hiter série 14I ou similar 
 
Válvula para Controle de Fluxo: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Válvula para controle de fluxo, classe 3000#, corpo e 
sede em latão laminado, mola em inox, extremidades roscadas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Ermeto VCFC1NPT para  DN 25 e VCFC1.1/2NPT para DN 40 ou 
similar. 
 
Medidor de Vazão com Transmissor: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Medidor de vazão composto dois módulos, o primeiro um 
medidor de vazão velocimétrico, tipo multijato com emissão de sinal por 
pulso e o segundo um módulo controlador, tipo digital, com indicação da 
vazão instantânea e opcionalmente do volume escoado. As extremidades do 
medidor de vazão roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Módulo controlador com indicação de vazão instantânea, tipo digital com 
display de seis dígitos. 
Ref.: Ciasey CDM-100 ou similar. 
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7. Sistema de água de vedação do eixo da turbina: 
 
Tubos: 
DN < 20 (3/4”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, 
galvanizado conforme ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI 
B36.10-SCH 40, extremidades roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 
(NPT). 
 
Conexões: 
DN < 20 (3/4”)  -  Conexões de ferro maleável ASTM A197, classe 300, 
galvanizadas conforme ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI 
B16.3, extremidades roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar 
 
União: 
União de ferro maleável ASTM A197, classe 300, galvanizadas conforme 
ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI B16.39, extremidades 
roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar 
 
Meia-luva: 
Meia-luva de aço carbono forjado ASTM A181/I, classe 2000#, dimensões 
conforme ASME/ANSI B16.11, extremidade roscada conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Válvula gaveta: 
DN < 20 (3/4”) - Válvula gaveta, corpo, tampa e cunha em bronze fundido 
ASTM B61/C922, classe 200#, tampa fixada ao corpo por meio de porca-
união, haste ascendente com rosca interna de latão laminado, re-
engaxetável em serviço, cunha sólida cônica, com guias laterais, passagem 
integral, acionamento por meio de volante, extremidades com roscas 
conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Ciwal fig. 242, Mipel fig 062 ou similar. 
 
Válvula de Esfera: 
DN < 20 (3/4”)  -  Válvula de esfera, classe 300, modelo monobloco, corpo e 
esfera de latão niquelado, passagem plena, vedação em PTFE (teflon), 
acionamento por meio de alavanca, extremidades com roscas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
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Ref.: Valmicro linha 350 ou similar. 
 
Válvula para Controle de Fluxo: 
DN < 20 (3/4”)  -  Válvula para controle de fluxo, classe 3000#, corpo e 
sede em latão laminado, mola em inox, extremidades roscadas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Ermeto VCFC3/4NPT ou similar. 
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8. Sistema de ar comprimido: 
 
Tubos: 
DN < 25 (1”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, 
galvanizado conforme ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI 
B36.10-SCH 40, extrem. roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
 
Conexões: 
DN < 25 (1”)  -  Conexões de ferro maleável ASTM A197, classe 300, 
galvanizadas conforme ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI 
B16.3, extremidades roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar. 
 
União: 
União de ferro maleável ASTM A197, classe 300, galvanizadas conforme 
ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI B16.39, extremidades 
roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar. 
 
Válvula de Esfera: 
DN < 25 (1”)  -  Válvula de esfera, classe 300, modelo monobloco, corpo e 
esfera de latão niquelado, passagem plena, vedação em PTFE (teflon), 
acionamento por meio de alavanca, extremidades com roscas conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Valmicro linha 350 ou similar. 
 
Válvula de Esfera para Manômetros: 
DN 15 (1/2”)  -  Válvula esfera para manômetros, tipo monobloco, corpo e 
esfera de latão niquelado, passagem plena, vedação em PTFE (teflon), 
acionamento por meio de alavanca, provida de escape de pressão na posição 
fechada, extremidades com roscas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Mipel, Valmicro ou similar. 
 
Válvula Globo: 
DN < 25 (1”)  -  Válvula globo, em bronze fundido ASTM B 61 / C922, classe 
300, castelo fixado ao corpo por meio de porca-união, haste ascendente 
com rosca interna, re-engaxetável em serviço, sede e contra-sede em inox, 
acionamento por meio de volante, extremidades com roscas ASME / ANSI 
B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Ciwal fig. 131, Mipel fig. 010 ou similar. 
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Válvula de Retenção: 
DN < 25 (1”)  -  Válvula de retenção, tipo portinhola simples, corpo e 
portinhola em bronze fundido ASTM B62/C836, classe 125#, com tampa 
roscada, vedação em disco giratório, extremidades com roscas ASME / 
ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Ciwal fig. 28, Mipel 049 ou similar. 
 
 
Separador de Umidade: 
DN 25 (1”)  -  Separador de umidades para instalação em linhas de ar 
comprimido, modelo vertical, corpo e internos em ferro fundido, 
extremidades roscadas conforme ASME / ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Spirax Sarco mod SPV ou similar. 
 
 
Filtro tipo Cesto: 
DN 25 (1”)  -  Filtro tipo cesto, classe 150#, corpo em aço carbono, 
elemento filtrante em tela de inox 304 com furação de 1,8mm revestido de 
malha de inox para grau de filtragem de 50 micra, extremidades roscadas 
conforme ASME / ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Asca FC-150-3 ou similar. 
 
 
Manômetro: 
Manômetro industrial, caixa e anel em aço estampado, pintura eletrostática 
em epoxi preto, saída lateral para montagem local, sistema sensor composto 
por tubo bourdon em bronze fosforoso, mostrador ø100mm, escala de 0-10 
kgf/cm2, temperatura ambiente com saída lateral de DN 15 (1/2”) NPT . 
Ref. Willy mod. NWR ou similar. 
 
 
Purgador eletrônico: 
DN 10 (3/8”)  -  Purgador eletrônico em bronze ou latão, com dois 
temporizadores, o primeiro para o ajuste do intervalo entre as aberturas 
(1,0 – 59min) e o segundo para o tempo de abertura (1,0 – 59s), 
extremidades roscadas conforme ASME / ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref. Spirax Sarco, Metalplan mod. Aquamatic 2000 ou similar. 
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Pressostato: 
Pressostato eletromecânico para montagem local em tanque de ar 
comprimido, invólucro em alumínio, conexão ao processo em latão com rosca 
interna DN 8 (1/4”) NPT, diafragma em teflon e demais partes molhadas em 
aço inox  tipo 316. 
Características gerais: 
Grau de proteção: prova de umidade (IP-65) 
Sinal de saída: contato SPDT 
Dois contatos NA 
Pressão do processo: 700,0 kpa 
Temperatura do processo: ambiente 
Ref.: Ashcroft mod. B4 ou similar. 
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9. Sistema de combate ao incêndio: 
 
Tubos: 
DN > 65 (2.1/2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, preto, 
dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, extremidades 
chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI B16.25. 
 
Conexões: 
DN > 65 (2.1/2”)  -  Conexões tubulares de aço carbono ASTM A234/WPB, 
com costura, pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.9-SCH 40, 
extremidades chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI 
B16.25. 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Meia-luva: 
Meia-luva de aço carbono forjado ASTM A181/I, classe 2000#, dimensões 
conforme ASME/ANSI B16.11, extremidade roscada conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Flanges: 
DN > 65 (2.1/2”)  -  Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM 
A181/I, classe 150#, dimensões conforme ASME/ANSI B16.5-150#FP, 
face com acabamento com ranhuras espirais conforme MSS-SP-6. 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Juntas: 
Junta plena de papelão hidráulico de borracha NBR com fibras de carbono, 
para flanges ASME/ANSI B16.5-150#-FP, esp. 3,2mm. 
Ref. Teadit NA 1100 ou similar. 
 
Parafusos: 
Parafuso estojo de aço carbono ASTM A307/B, galvanizado, rosca total 
UNC-2A (ver item 15). 
 
Porcas: 
Porca sextavada de aço carbono ASTM A307/B, galvanizada, rosca UNC-2B. 
 
Arruelas: 
Arruela circular lisa de aço carbono ABNT 1010/1020, galvanizada. 
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Válvula Borboleta: 
DN > 65 (2.1/2”)  -  Válvula borboleta tipo wafer para instalação entre 
flanges ASME/ANSI B16.5-150#FP, construção conforme API 609, corpo 
monobloco em ferro fundido cinzento ASTM A123/B, classe 150#, disco em 
ferro fundido nodular ASTM A 536 Gr. 64-45-12, haste em aço inox ASTM 
A182/F6, sede em Buna-N, acionamento por meio de alavanca com placa de 
travamento em 8 posições (mínimo). 
Ref. Keystone fig. AR-1, Ciwal fig. 201 ou similar. 
 
Válvula para Hidrante: 
DN 65 (2.1/2”) - Válvula para hidrante de incêndio tipo globo (angular 45°) 
em bronze fundido, ASTM B 584 C844, classe 125#, tampa roscada 
internamente no corpo, disco de vedação de Buna-N, haste ascendente com 
rosca interna, acionamento por meio de volante de alumínio, rosca de 
entrada ASME/ANSI B1.20.1 (NPT) e saída com rosca externa NBR 5667 
(5 fios). 
Ref. Ciwal fig. 42 ou similar. 
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10. Sistema de água de serviço: 
 
Tubos: 
DN < 50 (2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, 
galvanizado conforme ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI 
B36.10-SCH 40, extremidades roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 
(NPT). 
 
Conexões: 
DN < 50 (2”)  -  Conexões de ferro maleável ASTM A197, classe 300, 
galvanizadas conforme ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI 
B16.3, extremidades roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar 
 
União: 
União de ferro maleável ASTM A197, classe 300, galvanizadas conforme 
ASTM A153, dimensões conforme ASME/ANSI B16.39, extremidades 
roscadas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Tupy ou similar 
 
Meia-luva: 
Meia-luva de aço carbono forjado ASTM A181/I, classe 2000#, dimensões 
conforme ASME/ANSI B16.11, extremidade roscada conforme 
ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Conflange, Ciwal ou similar 
 
Válvula gaveta: 
DN 40 (1.1/2”) - Válvula gaveta, corpo, tampa e cunha em bronze fundido 
ASTM B61/C922, classe 200#, tampa fixada ao corpo por meio de porca-
união, haste ascendente com rosca interna de latão laminado, re-
engaxetavel em serviço, cunha sólida cônica, com guias laterais, passagem 
integral, acionamento por meio de volante, extremidades com roscas 
conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Ciwal fig. 242, Mipel fig 062 ou similar. 
 
Válvula de Esfera: 
DN 20 (3/4”)  -  Válvula de esfera, classe 300, monobloco, corpo e esfera 
de latão niquelado, passagem plena, vedação em PTFE (teflon), acionamento 
por meio de alavanca, roscas conforme ASME/ANSI B1.20.1 (NPT). 
Ref.: Valmicro linha 350 ou similar. 
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11. Sistema de água purificada: 
 
Tubos: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Tubo de aço carbono ABNT NBR 5580, classe média,  
(opção DIN 2440), com costura, galvanizado conforme ASTM A153, 
extremidades roscadas conforme ABNT NBR NM ISO 7-1 (BSP). 
 
Conexões: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Conexões de ferro maleável NBR 6590, classe 10, 
galvanizadas conforme NBR 6323, dimensões conforme NBR 6943, 
extremidades roscadas conforme ABNT NBR NM ISO 7-1 (BSP). 
Ref.: Tupy ou similar 
 
Meia-luva: 
Meia-luva de aço carbono forjado ASTM A181/I, classe 2000#, dimensões 
conforme ASME/ANSI B16.11, extremidade roscada conforme conforme 
ABNT NBR NM ISO 7-1 (BSP). 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Válvula gaveta  -  acabamento bruto: 
DN 40 (1.1/2”) - Válvula gaveta, corpo, tampa e cunha em bronze fundido 
ASTM B61/C922, classe 200#, tampa fixada ao corpo por meio de porca-
união, haste ascendente com rosca interna de latão laminado, re-
engaxetavel em serviço, cunha sólida cônica, com guias laterais, passagem 
integral, acionamento por meio de volante, extremidades com roscas 
conforme ABNT NBR NM ISO 7-1 (BSP). 
Ref.: Ciwal fig. 242, Mipel fig 062 ou similar. 
 
Válvula gaveta  -  acabamento cromado: 
DN < 25 (1”) - Válvula gaveta, corpo, tampa e cunha em bronze fundido, 
tampa roscada ao corpo, haste não ascendente com rosca interna de latão 
laminado, cunha sólida cônica, com guias laterais, passagem integral, com 
volante e canopla cromados, extremidades roscadas conforme ABNT NBR 
NM ISO 7-1 (BSP). 
Ref.: Deca mod. Targa ou similar. 
 
Válvula globo  -  acabamento cromado: 
DN < 25 (1”) - Válvula globo, corpo e tampa em bronze fundido, castelo 
roscado ao corpo, haste não ascendente com rosca interna de latão 
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laminado, obturador com elastômero, com volante e canopla cromados, 
extremidades com roscas conforme ABNT NBR NM ISO 7-1 (BSP). 
Ref.: Deca mod. Targa ou similar. 
 
Filtro purificador: 
Filtro purificador, tipo polidor, classe 125#, para instalação em linhas 
horizontais, corpo e tampa em polipropileno, elemento filtrante de 
polipropileno plissado, lavável, com grau de filtração de 5 micra, 
extremidades roscadas conforme ABNT NBR NM ISO 7-1 (BSP). 
Ref.: Redrau Acqua, Tech Filter ou similar. 
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12. Sistema de separação água / óleo dos trafos: 
 
Tubos: 
DN > 50 (2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, preto, 
dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, extremidades 
chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI B16.25. 
 
Conexões: 
DN > 50 (2”)  -  Conexões tubulares de aço carbono ASTM A234/WPB, com 
costura, pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.9-SCH 40, 
extremidades chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI 
B16.25. 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Flanges: 
DN > 50 (2”)  -  Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A181/I, 
classe 150#, dimensões conforme ASME/ANSI B16.5-150#FP, face com 
acabamento com ranhuras espirais conforme MSS-SP-6. 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Juntas: 
Junta plena de papelão hidráulico de borracha NBR com fibras de carbono, 
para flanges ASME/ANSI B16.5-150#-FP, esp. 3,2mm. 
Ref. Teadit NA 1100 ou similar. 
 
Parafusos: 
Parafuso máquina de aço inox tipo 304, rosca total UNC-2A (ver item 15). 
 
Porcas: 
Porca sextavada de aço inox tipo 304, rosca UNC-2B. 
 
Arruelas: 
Arruela circular lisa de aço carbono ABNT 1010/1020, galvanizada. 
 
Válvula de Retenção: 
DN > 50 (2”)  -  Válvula de retenção classe 125#, wafer, tipo dupla 
portinhola, construção conforme API 594, corpo e discos em ferro fundido 
nodular ASTM A536 Gr. 65-45-12, molas e haste em inox tipo 304, vedação 
em Buna-N, para montagem entre flanges ASME/ANSI B16.5-150#FP. 
Ref.  RTS fig. 224 ou similar 
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13. Sistema de água potável e esgoto sanitário: 
 
Tubos: 
DN < 40 (1.1/2”)  - Tubo de PVC rígido, tipo instalações prediais de esgoto 
secundário, extremidades com bolsas soldáveis. 
Ref.: Tigre, Amanco ou similar 
 
DN > 50 (2”)  - Tubo de PVC rígido, tipo instalações prediais de esgoto 
primário, extremidades com bolsa e anel de borracha. 
Ref.: Tigre, Amanco ou similar 
 
Conexões: 
DN < 40 (1.1/2”)  -  Conexões de PVC rígido, tipo instalações prediais de 
esgoto secundário, extremidades com bolsas soldáveis. 
Ref.: Tigre, Amanco ou similar 
 
DN > 50 (2”)  -  Conexões de PVC rígido, tipo instalações prediais de esgoto 
primário, extremidades com bolsa e anel de borracha. 
Ref.: Tigre, Amanco ou similar 
 
Obs.: O sistema de água potável deverá ser composto por suportes para 
garrafão de 20 litros, com opção de água natural e gelada. 
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14. Sistema de medição hidráulica: 
 
Tubos (tubo camisa): 
DN > 50 (2”)  -  Tubo de aço carbono ASTM A53/B, com costura, preto, 
dimensões conforme ASME/ANSI B36.10-SCH 40, extremidades 
chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI B16.25. 
 
Conexões: 
DN > 50 (2”)  -  Conexões tubulares de aço carbono ASTM A234/WPB, com 
costura, pretas, dimensões conforme ASME/ANSI B16.9-SCH 40, 
extremidades chanfradas para solda de topo conforme ASME/ANSI 
B16.25. 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Flanges: 
DN > 50 (2”)  -  Flange sobreposto de aço carbono forjado ASTM A181/I, 
classe 150#, dimensões conforme ASME/ANSI B16.5-150#FP, face com 
acabamento com ranhuras espirais conforme MSS-SP-6. 
Ref.: Conflange ou similar 
 
Juntas: 
Junta plena de papelão hidráulico de borracha NBR com fibras de carbono, 
para flanges ASME/ANSI B16.5-150#-FP, esp. 3,2mm. 
Ref. Teadit NA 1100 ou similar. 
 
Parafusos: 
Parafuso máquina de aço inox tipo 304, rosca total UNC-2A. 
 
Porcas: 
Porca sextavada de aço inox tipo 304, rosca UNC-2B. 
 
Arruelas: 
Arruela circular lisa de aço carbono ABNT 1010/1020, galvanizada. 
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15. Dimensões dos Parafusos: 

15.1. Parafusos para flanges. 

DN do Flange Nº de parafusos Diâmetro  Comprimento 

15 (1/2”) 4 M12 70 
20 (3/4”) 4 M12 70 

25 (1”) 4 M12 70 
32 (1.1/4”) 4 M12 70 
40 (1.1/2”) 4 M12 70 

50 (2”) 4 M16 90 
65 (2.1/2”) 4 M16 90 

80 (3”) 4 M16 90 
100 (4”) 8 M16 90 
150 (6”) 8 M20 100 
200 (8”) 8 M20 100 

 

15.2. Parafusos para Válvulas de Retenção Wafer. 

DN do Flange Nº de parafusos Diâmetro  Comprimento 

50 (2”) 4 M16 175 
65 (2.1/2”) 4 M16 175 

80 (3”) 4 M16 200 
100 (4”) 8 M16 200 
150 (6”) 8 M20 225 
200 (8”) 8 M20 275 

 

15.3. Parafusos para Válvulas Borboleta Wafer. 

DN do Flange Nº de parafusos Diâmetro  Comprimento 

40 (1.1/2”) 4 M12 135 
50 (2”) 4 M16 135 

65 (2.1/2”) 4 M16 150 
80 (3”) 4 M16 150 
100 (4”) 8 M16 150 
150 (6”) 8 M20 175 
200 (8”) 8 M20 175 
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664. Elaborar uma especificação técnica de pintura para a tubulação e 
as estruturas metálicas de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH). 

 
Resposta: 
 
1. Objetivo: 
A presente Especificação de Pintura estabelece os requisitos mínimos 
necessários para os trabalhos de preparação de superfícies e pintura de 
tubulação e estruturas metálicas nos sistemas pertencentes aos Serviços 
Auxiliares da PCH FATEC-SP (fictício), próximo ao bairro do Bom Retiro, 
cidade de São Paulo, Estado do São Paulo. 
 
2. Considerações gerais: 

• Os serviços de preparação de superfícies e pintura desta 
especificação aplicam-se às superfícies metálicas de aço carbono. 

• Todas as tintas utilizadas deverão ser compatíveis com a 
temperatura de operação da linha e compatíveis entre os tipos 
utilizados em camadas anteriores. 

• Os serviços de preparação das superfícies e aplicação da tinta, 
quando a céu aberto, não poderão ser efetuados na presença de: 
chuva, nevoeiro, poeira, umidade relativa acima de 85% e vento com 
velocidade acima de 25 km/h. 

• As tintas deverão ser conservadas e estocadas em recipientes 
fechados em um abrigo ventilado e seco.  Não será permitida a 
aplicação de tintas contaminadas por substâncias estranhas, ou que, 
decorrente da evaporação do solvente, apresente viscosidade 
superior àquela desejada na aplicação. 

• A diluição de tintas somente será aceita quando utilizado o solvente 
recomendado pelo fabricante, e em proporções condizentes com o 
tipo de aplicação. 

• Deverá ser observada a legislação de segurança na execução desses 
serviços, devendo ser utilizados todos os equipamentos de proteção 
individual tais como óculos, máscaras com filtros, etc., sempre que se 
fizer necessário. 

 
3. Preparação da superfície: 

• Qualquer superfície a ser pintada deverá ser cuidadosamente limpa e 
isenta de óleos, graxas, vernizes, oxidação, etc. 

• Em superfícies de aço carbono, a limpeza deverá ser feita através de 
jateamento com granalha de ferro, de aço ou abrasivo artificial até o 
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metal quase branco, grau Sa 2 1/2, conforme norma ABNT NBR 7348 
(SIS 05 59 00). 

• As superfícies preparadas para pintura deverão receber a primeira 
demão de primer no máximo em 4 (quatro) horas após o jateamento. 
Caso ocorra oxidação antes da primeira demão, deverão ser jateadas 
novamente. 

• As superfícies jateadas, à espera da primeira demão, somente 
poderão ser manuseadas por pessoas que utilizam luvas limpas, para 
evitar a contaminação da peça com suor e gordura. 

 
4. Jateamento das superfícies: 

• O jateamento deverá ser executado nos locais de montagem 
exigindo-se o uso de equipamentos de proteção individual. 

• A granalha deve apresentar tamanho de partícula que confira à 
superfície um perfil compatível com a espessura de película seca das 
tintas a serem aplicadas.  A altura máxima do perfil permitida é de 
85 micra e a mínima é de 30 micra. 

• A granalha deverá ser impelida por meio de ar comprimido através de 
bicos aplicadores. 

 
5. Preparação das tintas: 

• Antes da aplicação as tintas deverão ser homogeneizadas por 
agitação para evitar a decantação do pigmento.  Durante a aplicação 
deverá ser mantida uma agitação adequada. 

• Secantes ou outros produtos não indicados pelo fabricante não 
deverão ser adicionados às tintas. 

• Diluições somente poderão ser executadas em locais ventilados e com 
diluentes indicados pelo fabricante. 

• Para as tintas, com ingredientes fornecidos em embalagens separadas 
(bi-componente), devem ser rigorosamente obedecidas as proporções 
de mistura indicadas pelo fabricante, bem como o tempo mínimo de 
repouso para se iniciar a aplicação e a vida útil da tinta preparada 
após a mistura dos componentes. 

 
6. Aplicação das tintas: 

• Os fundos ou primers devem ser preferencialmente aplicados por 
meio de trinchas. 

• As tintas devem ser aplicadas em película fina com espessura 
uniforme em toda a superfície.  A superfície deverá estar livre de 
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quaisquer irregularidades tais como bolhas, escorrimentos, flocos, 
etc. 

• Qualquer irregularidade observada deverá ser removida somente 
após a secagem da demão e, então removida e retocada.  Somente 
após a secagem do retoque deverá ser aplicada a demão seguinte. 

• Não poderá haver deposição de poeira ou condensação de umidade 
sobre a película úmida. 

• Só poderá ser iniciada a pintura da demão seguinte após a secagem 
completa camada anterior. 

• Para pintura de acabamento, caso se empregue equipamento de 
pulverização, devem ser usados filtros de ar adequados, a fim de 
remover qualquer indício de óleo ou condensado do ar comprimido. 

 
 

7. Testes de aderência: 
• O teste de aderência deverá ser efetuado após decorrido o tempo de 

secagem para a pintura de cada demão, do seguinte modo: 
a) Efetuar 5 cortes a faca com 50mm de comprimento, espaçados 

de 5mm; 
b) Efetuar cortes perpendiculares idênticos aos citados em (a) e 

dispostos no centro de modo a formar um quadriculado; 
c) Colocar uma fita adesiva, tipo crepon, de 32mm de largura, com 

adesividade mínima de 500g/32mm de largura, sobre a região de 
entrelaçamento dos cortes, pressionando de modo a garantir a 
perfeita aderência da fita; 

d) Arrancar a fita adesiva instantaneamente. 
• Efetuar um teste para cada 100m ou fração de comprimento de 

tubulação. 
• Efetuar um teste para cada 100m2 ou fração da superfície da 

estrutura metálica. 
 
 

8. Espessura da película seca: 
• O teste de espessura deve ser efetuado após a secagem de cada 

demão, por meio de microteste com precisão de 5 micra. 
• Efetuar 5 medições da espessura para cada 100m  ou fração de 

comprimento de tubulação. 
• Efetuar 5 medições da espessura para cada 100m2 ou fração da 

superfície da estrutura metálica. 
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9. Aceitação e rejeição: 
9.1. Preparo da superfície: 

a) O perfil da rugosidade deve estar situado no intervalo de 30 a 
85 micra, (ver item 4); 

b) Serão aceitas áreas com redução ou aumento da rugosidade, de 
no máximo 15 micra (mínimo entre 15 e 30 micra e máximo entre 
85 e 100 micra) desde que a área não seja superior a 10% da 
superfície total; 

c) Se a área for maior que 10% da área total deve ser corrigida 
toda a área em desacordo com o item a. 

 
9.2. Aderência: 

a) A superfície pintada quando examinada segundo o item 8, não 
deve apresentar remoção de nenhum quadriculado; 

b) Havendo remoção de algum quadriculado o teste deverá ser 
repetido em dois pontos, distanciados de 1m do teste anterior e 
diametralmente opostos. 

c) Se os dois testes não acusarem falta de adesão, deve ser 
retirada a película de tinta da região vizinha inicialmente 
testada e retocada a área dos testes posteriores; 

d) Se um dos dois testes acusar falta de aderência deve-se 
proceder conforme item b; 

e) Após 5 ensaios consecutivos, executados conforme item b, 
permanecendo o problema, a pintura deverá ser rejeitada.  

 
9.3. Espessura da película seca: 

a) Serão aceitas áreas com redução da espessura de até 10% desde 
que a área não seja superior a 10% da superfície total; 

b) Serão aceitas áreas com aumento de até 30% da espessura 
prevista; 

c) Se a redução da espessura afetar uma área superior a 10% da 
superfície total, deve-se aplicar uma demão adicional em toda a 
área afetada. 

 
 

10. Cores do acabamento e de identificação: 
10.1. Cores fundamentais: 

Serão adotadas as cores fundamentais de identificação 
estabelecidas na norma ABNT NBR 6493.  
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O emprego das cores fundamentais deve ser feito conforme: 
SERVIÇO COR NOTAÇÃOMUNSELL 
Água Verde 2,5 G 3/4 
Água anti-incêndio Vermelho 5 R 4/14 
Ar comprimido Azul 2,5 PB 4/10 
Lubrificação Marrom 2,5 YR 2/4 
 
10.2. Identificação por cores: 
Neste sistema são adotadas as cores fundamentais estabelecidas na 
norma NBR 6493 (item 10.1), combinado com faixas de outras cores 
de modo a diferenciar tubulações com fluidos de mesma natureza, 
porém com características diferentes ou finalidades diversas.  As 
faixas devem ser pintadas a cada 15m, junto à entrada/saída das 
unidades e nas principais mudanças de direção. 
 

SERVIÇO 
ESTRUTURA 

COR 
FUNDAMENTAL 

FAIXA DE 
IDENTIFICAÇÃO 

Água anti-incêndio Vermelho / 5 R 4/14 - 
Água bruta Verde / 2,5 G 3/4 01 (uma) Faixa Preta 
Água de drenagem Verde / 2,5 G 3/4 02 (duas) Faixas Pretas 
Água de resfriamento Verde / 2,5 G 3/4 01 (uma) Faixa Branca 
Água de serviço Verde / 2,5 G 3/4 02 (duas) Faixas Brancas 
Água de vedação Verde / 2,5 G 3/4 01 (uma) Faixa Amarela 
Água potável Verde / 2,5 G 3/4 - 
Águas pluviais Preto / N2 - 
Ar comprimido Azul / 2,5 PB 4/10 - 
Sistema de lubrificação Marrom / 2,5 YR 2/4 - 
Guarda-corpo e corrimão Amarelo / 5 Y 8/12 - 

 
Aplicação das faixas: 

40mm

40mm 40mm 40mm

TUBULAÇÃO COM UMA FAIXA

TUBULAÇÃO COM DUAS FAIXAS

 



 

FATEC-SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
FEVEREIRO DE 2008 

523 

 
11. Esquemas de pintura: 
 

Quadro de aplicação da proteção anticorrosiva 
Esquema Tubulação / Dutos / Estruturas 

A Tubos e estruturas de aço carbono, sujeitos a imersão 
permanente. 

B Tubos e estruturas de aço carbono expostas ao tempo. 
C Tubos e estruturas de aço carbono abrigadas. 
D Tubos e dutos com isolamento térmico. 
E Tubos em aço galvanizado ou em aço inox. 
F Tubos de aço carbono enterrados. 

 
11.1. Esquema A: 
a) Preparação da superfície: 
Limpeza com solvente, jateamento com granalha ao metal quase 
branco padrão Sa 2 1/2  (NBR 7348). 
b) Condições para a aplicação da proteção anti-corrosiva: 
 

Umidade relativa do ar: <85% 
Temperatura do substrato: >10°C 
Temperatura ambiente: 5°C até 40°C 

 
c) Revestimento: 

REVESTIMENTO 
Fundo: 02 (duas) demãos de epóxi fosfato de zinco com 

poliamida, bi-componente. 
Norma: N-1850B da Petrobrás 
Espessura seca: 40 micra / demão 
Cor: vermelha 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Sumadur 124 da Sumaré ou similar. 

Acabamento: 02 (duas) demãos de tinta epóxi de alcatrão de 
hulha, bi-componente. 
Norma: N-1265G da Petrobrás 
Espessura seca: 125 micra / demão 
Cor: Preta 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Sumastic 265 da Sumaré ou similar. 

Espessura final 330 micra 
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11.2. Esquema B: 
a) Preparação da superfície: 

Limpeza com solvente, jateamento com granalha ao metal quase 
branco padrão Sa 2 1/2  (NBR 7348). 

b) Condições para a aplicação da proteção anti-corrosiva: 
 

Umidade relativa do ar: <85% 
Temperatura do substrato: >10°C 
Temperatura ambiente: 5°C até 40°C 

 
c) Revestimento: 

REVESTIMENTO 
Fundo: 01 (uma) demão de tinta epóxi rica em zinco curada 

com poliamida, bi-componente. 
Norma: N-1277C da Petrobrás 
Espessura seca: 65 micra / demão 
Cor: Cinza 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Sumazinc 278 da Sumaré ou similar. 

Intermediário: 01 (uma) demão de tinta epóxi de alta espessura 
curada com poliamida, bi-componente. 
Norma: N-1195G da Petrobrás 
Espessura seca: 120 micra / demão 
Cor: Branca 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Sumadur Tipo II da Sumaré ou similar. 

Acabamento: 02 (duas) demãos de esmalte poliuretano acrílico 
alifático, bi-componente. 
Norma: N-1342 da Petrobrás 
Espessura seca: 40 micra / demão 
Cor: conforme Item 10.2 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Sumatane 355 da Sumaré ou similar. 

Espessura final 265 micra 
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11.3. Esquema C: 
a) Preparação da superfície: 

Limpeza com solvente, jateamento com granalha ao metal quase 
branco padrão Sa 2 1/2  (NBR 7348). 

b) Condições para a aplicação da proteção anti-corrosiva: 
 

Umidade relativa do ar: <85% 
Temperatura do substrato: >10°C 
Temperatura ambiente: 5°C até 40°C 

 
c) Revestimento: 

REVESTIMENTO 
Fundo: 01 (uma) demão de tinta epóxi rica em zinco curada 

com poliamida, bi-componente. 
Norma: N-1277C da Petrobrás 
Espessura seca: 65 micra / demão 
Cor: Cinza 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Sumazinc 278 da Sumaré ou similar. 

Intermediário: 01 (uma) demão de tinta epóxi de alta espessura 
curada com poliamida, bi-componente. 
Norma: N-1195G da Petrobrás 
Espessura seca: 120 micra / demão 
Cor: Branca 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Sumadur Tipo II da Sumaré ou similar. 

Acabamento: 01 (uma) demão de esmalte poliuretano acrílico 
alifático, bi-componente. 
Norma: N-1342 da Petrobrás 
Espessura seca: 40 micra / demão 
Cor: conforme Item 10.2 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Sumatane 355 da Sumaré ou similar. 

Espessura final 225 micra 
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11.4. Esquema D: 
a) Preparação da superfície: 

Limpeza com solvente, jateamento com granalha ao metal quase 
branco padrão Sa 2 1/2  (NBR 7348). 

b) Condições para a aplicação da proteção anti-corrosiva: 
 

Umidade relativa do ar: <85% 
Temperatura do substrato: >10°C 
Temperatura ambiente: 5°C até 40°C 

 
c) Revestimento: 

REVESTIMENTO 
Fundo: 01 (uma) demão de tinta etil silicato de zinco, bi-

componente. 
Norma: N-1661G da Petrobrás 
Espessura seca: 75 micra / demão 
Cor: Cinza esverdeado 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Zinc Clad 61 BR da Sumaré ou similar. 

Acabamento: 01 (uma) demão de tinta etil silicato de zinco – 
alumínio, bi-componente. 
Norma: NCU 0186a e SB-80 da Siderbrás 
Espessura seca: 25 micra / demão 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Sumaterm 3917 da Sumaré ou similar. 

Espessura Final 100 micra 
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11.5. Esquema E: 
a) Preparação da superfície: 
Limpeza com solventes com a remoção completa de óleos e graxas, 
jateamento com jato abrasivo “brush off” apenas para produzir 
rugosidade. 
b) Condições para a aplicação da proteção anticorrosiva: 
 

Umidade relativa do ar: <85% 
Temperatura do substrato: >10°C 
Temperatura ambiente: 5°C até 40°C 

 
c) Revestimento: 

REVESTIMENTO 
Fundo: 01 (uma) demão de tinta-isocianato, bi-componente. 

Norma: N-2198A da Petrobrás 
Espessura seca: 25 micra / demão 
Cor: Branca 
Ref.: Sumadur SP 530 da Sumaré ou similar. 

Acabamento: 02 (duas) demãos de esmalte poliuretano acrílico 
alifático, bi-componente. 
Norma: N-1342 da Petrobrás 
Espessura seca: 40 micra / demão 
Cor: conforme Item 10.2 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Sumatane 355 da Sumaré ou similar. 

Espessura final 105 micra 
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11.6. Esquema F: 

a) Preparação da superfície: 
Limpeza com solvente, jateamento com granalha ao metal quase 
branco padrão Sa 2 1/2  (NBR 7348). 
 
b) Condições para a aplicação da proteção anti-corrosiva: 
 

Umidade relativa do ar: <85% 
Temperatura do substrato: >10°C 
Temperatura ambiente: 5°C até 40°C 

 
c) Revestimento: 

REVESTIMENTO 
Fundo / Acabamento: 02 (duas) demãos de alcatrão de hulha, bi-

componente. 
Espessura seca: 200 micra / demão 
Cor: preta 
Intervalo entre demãos: conforme fabricante 
Ref.: Sher-Tar 200 BR da Sumaré 

Espessura Final 400 micra 
 
 
12. Interface tubo embutido / aparente. 

APARENTEEMBUTIDO

50mm
MÍNIMO

PROTEÇÃO
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Os exercícios seguintes deverão ser executados considerando a especificação 
de materiais para ar comprimido – Especificação A4 – e o detalhe da estação 
redutora de pressão. 

  
ESPECIFICAÇÃO: A4 
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. 
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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. 
 
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 



 

FATEC-SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
FEVEREIRO DE 2008 

531 

 
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 
 
TABELA DE DERIVAÇÕES: 

8” TE  8” 
6” TE  6” 
4” TE  4” 
3” TE  3” 

2.1/2” 

TR TR TR TR TE  2.1/2” 
2” TE  2” 

1.1/2” TR TE  1.1/2” 
1” TR TR TE  1” 

3/4” TR TR TR TE  3/4” 
1/2” 

MEIA-LUVA 

TR TR TR TR TE 1/2” 

R
A

M
A

L 

 8” 6” 4” 3” 2.1/2” 2” 1.1/2” 1” 3/4” 1/2”  
 LINHA TRONCO 
 

 Estação redutora de pressão 
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665.  Elaborar a Lista de Material do isométrico – Especificação A4. 
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666.  Elaborar a Lista de Material do isométrico – Especificação A4. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FATEC-SP 
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO 
PROF. CÉLIO CARLOS ZATTONI 
FEVEREIRO DE 2008 

534 

 
667.  Elaborar a Lista de Material do isométrico – Especificação A4. 
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668.  Elaborar a Lista de Material do isométrico – Especificação A4. 

 

 
 


