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CAPÍTULO 11 

11. PEX - TUBOS DE POLIETILENO RETICULADO 

11.1. Introdução 

O PEX é o Polietileno Reticulado, que possui uma grande resistência, durabilidade e flexibilidade, tornando 
as instalações ponto a ponto mais ágeis e fáceis de se executar. Pode ser utilizado para água fria na versão 
monocamada e para água quente na versão multicamada. 

As conexões da linha monocamada e multicamada são fabricadas de PSU (polissulfona), um plástico de 
engenharia de última geração com excelente desempenho hidráulico mesmo sob altas temperaturas. A 
mesma conexão é utilizada tanto para o tubo monocamada quanto para o multicamada. 

Conexões de PSU além do excelente desempenho hidráulico pela baixa rugosidade do material, não 
sofrem corrosão e, desta forma, mantém seu desempenho hidráulico bem como a qualidade da água mesmo 
em temperaturas superiores a 150 °C. 

As juntas da linha PEX são as mais simples de serem executadas dentre as soluções flexíveis. A crimpagem 
é executada em dois passos simples com a utilização de ferramentas, são rápidas e fáceis. Com duplo oring de 
borracha e anel de crimpagem de aço inox, as vedações das conexões são perfeitas e suportam pressões 
superiores a 100 mca. Resistente a altas temperaturas e pressões, as conexões em PSU são a melhor opção 
para a instalação das linhas PEX monocamada e PEX multicamada. 

11.2. Fabricantes 

FABRICANTE: Tigre 

End.: Rua dos Bororós, 84 – Distrito Industrial  

Joinville - SC 

CEP: 89.239-290 

Fone: 55  11  3441 5000 

Página: http://www.tigre.com.br/ 

 

FABRICANTE: EPEX Indústria e Comércio de Plásticos Ltda 

End.: Rua Pomerode, 1999 – Salto do Norte  

Blumenau - SC 

CEP: 89.065-301 

Fone: 55  11  3334 3100 

Página: http://www.epexind.com.br/ 

11.3.   Vantagens do PEX: 

• Instalações fáceis e em menor tempo: Os tubos da linhasão flexíveis e as juntas são fáceis de executar. 
Com isso, a instalação PEX ponto a ponto é mais rápida. 

• Utilização de bitolas menores: Paredes internas lisas proporcionam excelente desempenho hidráulico. 

• Durabilidade: Tubos feitos de PEX e conexões de PSU não sofrem corrosão. Duram muito mais. 
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Linha Monocamada 

• Leveza:  O material é muito leve, o que facilita o transporte, a estocagem e a instalação. 

• Fornecimento em bobinas: Facilita a instalação de grandes trechos, sem a necessidade de conexões. 

• Baixa perda de material na obra: Os tubos podem ser cortados em qualquer tamanho sem que sobrem 
pequenos pedaços, como acontecem com as soluções rígidas. 

• Baixa perda de calor: Baixa condutividade térmica permite manter a temperatura da água por longo 
tempo. 

• Redução de conexões: Devido a sua flexibilidade, conexões podem ser eliminadas utilizando o próprio 
tubo para mudanças de direção. 

• Alta resistência química e a corrosão:  Suporta a agressão de águas ácidas ou alcalinas sem qualquer 
alteração. 

• Pureza e atoxicidade: Não transmite gosto ou odor a água. 

 

Linha Multicamada 

• Barreira de oxigênio: Devido a camada de alumínio, que proporciona segurança ao conduzir produtos 
químicos. 

• Forma estável: Devido a alma de alumínio em seu interior, uma vez conformado mantém seu formato. 

• Baixa rugosidade: Proporciona baixa perda de carga ao longo da linha. 

• Leveza: Material leve, facilita o transporte, estocagem e a instalação. 

• Fornecimento em bobinas: Facilita a instalação de grandes trechos sem a necessidade de conexões. 

• Menos perda de material na obra: Os tubos podem ser cortados em qualquer tamanho sem que 
sobrem pequenos pedaços, como acontecem com as soluções rígidas. 

• Baixa perda de calor: Baixa condutividade térmica, que permite manter a temperatura da água por 
longo tempo. 

• Redução de conexões: Devido a sua flexibilidade, conexões podem ser eliminadas utilizando o próprio 
tubo para mudanças de direção. 

• Alta resistência química e a corrosão: Suporta a agressão de águas ácidas ou alcalinas sem qualquer 
alteração. 

• Pureza e atoxicidade: Não transmite gosto ou odor a água. 

11.4.   Normas técnicas: 

ISO 15875-5:2003 - Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene 
(PE-X) - Part 5: Fitness for purpose of the system 

11.5.   Características do PEX Monocamada: 

• Os tubos PEX são fabricados de PEX de grande flexibilidade e durabilidade. Não são afetados por 
aditivos derivados do cimento. 

• Bitolas: 16, 20, 25 e 32mm 

• Comprimento: 16mm e 20mm são fornecidas em bobinas de 100 metros e bitolas de 25mm e 32mm, 
fornecidas em bobinas de 50 metros. 

• Pressão máxima: 60mca a 80 oC. 
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11.6.   Características do PEX Multicamada: 

Os tubos Multicamada são fabricados com uma camada de alumínio em 
seu interior, que é separada com o auxílio de um adesivo entre as partes de 
PEX e o alumínio (absorvem a expansão térmica, evitando, assim, a 
formação de trincas nos tubos), conforme mostra a figura ao lado: 

 

• Bitolas: 16, 20, 25 e 32mm. 

• Comprimento: 16mm e 20mm são fornecidas em bobinas de 100 metros e bitolas de 25mm e 32mm 
fornecidas em bobinas de 50 metros. 

• Pressão máxima: 100 mca a 95 oC. A camada de alumínio possui solda Butt-Weld (solda de topo), que 
lhe confere uma resistência superior a outras formas de fabricação. 

11.7.   Tabelas técnicas: 

CARACTERÍSTICAS DOS TUBOS PEX MONOCAMADA 

CARACTERÍSTICA UNIDADE VALOR 

Coeficiente de dilatação m / m 
o
C 1,4 x 10

-4
 

Temperatura de serviço 
o
C 80 

Temperatura máxima (pico) 
o
C 95 

Pressão de serviço mca 60 

Rugosidade - 0,004 

Condutividade térmica w / m
3
 0,35 

Densidade kg/m
3
 938 

FONTE: TIGRE 

 

CARACTERÍSTICAS DOS TUBOS PEX MULTICAMADA 

CARACTERÍSTICA UNIDADE VALOR 

Coeficiente de dilatação m / m 
o
C 2,3 x 10

-5
 

Temperatura de serviço 
o
C 95 

Temperatura máxima (pico) 
o
C 110 

Pressão de serviço mca 100 

Rugosidade - 0,004 

Condutividade térmica w / m
3
 0,35 

Densidade kg/m
3
 1470 

FONTE: TIGRE 

 

ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES  

 

DN 
ESPAÇAMENTO L (mm) 

MONOCAMADA MULTICAMADA 

16 800 1200 

20 800 1300 

25 800 1500 

32 800 1600 

FONTE: TIGRE 
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11.8. Tabelas Dimensionais: 

TUBO PEX MONOCAMADA 

DN 

(mm) 

DE 

(mm) 

L 

(m) 

e 

(mm) 

 

16 16 100 1,8 

20 20 100 1,9 

25 25 50 2,3 

32 32 50 2,9 

FONTE: TIGRE 

 

TUBO PEX MULTICAMADA 

DN 

(mm) 

DE 

(mm) 

L 

(m) 

e 

(mm) 

 

16 16 100 2,0 

20 20 100 2,0 

25 25 50 2,5 

32 32 50 3,0 

FONTE: TIGRE 

 

JOELHO 90
o
  PEX x PEX 

DN 

(mm) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

16 44,3 43,8 

20 55,0 54,5 

25 63,1 62,8 

32 77,3 76,7 

FONTE: TIGRE 

 

JOELHO 90
o
  PEX x ROSCA EXTERNA 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

16 1/2 51,0 51,0 

20 1/2 59,5 52,0 

20 3/4 59,5 55,4 

25 3/4 65,8 60,0 

25 1/2 65,8 59,0 

25 1 70,8 66,0 

32 1 80,3 73,5 

FONTE: TIGRE 
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JOELHO TERMINAL 90
o
  PEX x ROSCA INTERNA 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

16 1/2 59,0 44,0 

16 3/4 67,0 45,0 

20 1/2 65,0 47,5 

20 3/4 73,5 50,2 

25 3/4 76,3 55,5 

25 1/2 68,8 53,4 

25 1 87,0 58,6 

32 1 93,0 65,9 

FONTE: TIGRE 

 

 

LUVA  PEX x PEX 

DN 

(mm) 

L 

(mm) 

 

16 56,0 

20 73,0 

25 78,6 

32 91,6 

FONTE: TIGRE 

 

 

CONEXÃO FIXA  PEX x ROSCA EXTERNA 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

16 1/2 51,0 26,0 

20 1/2 57,0 26,0 

20 3/4 58,0 30,0 

25 3/4 60,8 30,0 

25 1/2 59,8 30,0 

25 1 63,8 39,0 

32 3/4 66,3 39,0 

32 1 70,3 39,0 

FONTE: TIGRE 
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LUVA  DE REDUÇÃO PEX x PEX 

DN1  

(mm) 

DN2 

(mm) 
L 

(mm) 

 

16 20 64,0 

16 25 67,9 

20 25 74,8 

20 32 81,3 

25 32 82,0 

FONTE: TIGRE 

 

CONEXÃO FIXA  PEX x ROSCA INTERNA 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

16 1/2 43,3 37,0 

16 3/4 44,2 42,5 

20 1/2 49,6 38,0 

20 3/4 50,5 45,0 

25 3/4 53,3 42,5 

25 1/2 52,4 38,0 

25 1 56,8 53,0 

32 3/4 59,3 43,5 

32 1 63,2 53,0 

FONTE: TIGRE 

 

TE  PEX  

DN 

(mm) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

16 69,0 43,8 

20 86,0 54,5 

25 96,6 62,6 

32 116,6 76,2 

FONTE: TIGRE 

 

CONEXÃO MÓVEL  PEX x ROSCA INTERNA 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

    

16 1/2 41,5 25,4 

16 3/4 44,5 31,8 

20 3/4 50,5 31,8 

FONTE: TIGRE 



 ��� 

 

TE DE REDUÇÃO PEX 

DN1 

(mm) 

DN2 

(mm) 

DN2 

(mm) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

20 16 16 74,1 52,2 

25 16 16 79,0 57,6 

16 20 16 80,0 48,6 

16 20 20 86,0 48,6 

20 20 16 80,0 52,2 

25 20 20 91,0 59,9 

16 25 16 85,9 49,3 

16 25 20 84,8 51,0 

16 25 25 87,6 53,8 

20 25 20 93,8 57,0 

20 25 25 96,6 59,7 

32 25 25 105,6 72,6 

16 32 32 98,6 60,9 

20 32 32 103,6 67,4 

25 32 25 111,1 67,0 

25 32 32 116,6 70,7 

FONTE: TIGRE 

 

 

CONEXÃO FIXA  PEX x ROSCA INTERNA 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

16 1/2 43,3 37,0 

16 3/4 44,2 42,5 

20 1/2 49,6 38,0 

20 3/4 50,5 45,0 

25 3/4 53,3 42,5 

25 1/2 52,4 38,0 

25 1 56,8 53,0 

32 3/4 59,3 43,5 

32 1 63,2 53,0 

FONTE: TIGRE 
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CONEXÃO MÓVEL  PEX x ROSCA INTERNA 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

    

    

    

16 1/2 25,4 41,5 

16 3/4 31,8 44,5 

20 3/4 31,8 50,5 

    

    

    

FONTE: TIGRE 

 

 

TE ROSCA MACHO  PEX 

DN1 

(POL) 

DN2 

(mm) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

1/2 16 74,1 50,3 

3/4 16 78,1 51,3 

1/2 20 86,0 55,0 

3/4 20 90,0 56,5 

3/4 25 97,6 58,8 

1 25 103,6 65,5 

3/4 32 116,6 69,5 

1 32 116,6 73,0 

FONTE: TIGRE 

 

 

TE ROSCA FÊMEA  PEX 

DN1 

(POL) 

DN2 

(mm) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

1/2 16 83,1 42,6 

3/4 16 90,6 43,5 

1/2 20 95,0 46,8 

3/4 20 102,5 48,2 

1/2 25 102,6 52,3 

3/4 25 110,1 53,7 

FONTE: TIGRE 
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JOELHO ROSCA MÓVEL  PEX 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

    

16 1/2 67,2 56,5 

20 1/2 70,5 60,0 

20 3/4 78,5 62,0 

25 3/4 83,0 73,3 

    

FONTE: TIGRE 

 

JOELHO COM BASE FIXA  PEX 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

16 1/2 69,2 45,2 

16 3/4 76,0 46,8 

20 1/2 75,2 50,1 

20 3/4 82,0 51,8 

25 1/2 79,3 56,5 

25 3/4 86,8 58,5 

FONTE: TIGRE 

 

JOELHO 45
o
  PEX 

DN 

(mm) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

   

   

25 25 79,3 

32 32 94,3 

   

   

FONTE: TIGRE 

 

JOELHO REMOVÍVEL CURTO  PEX 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

h 

(mm) 

 

     

16 1/2 75 112 56 

20 1/2 75 112 56 

     

FONTE: TIGRE 
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JOELHO REMOVÍVEL LONGO  PEX 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

h 

(mm) 

 

     

16 1/2 75 112 63,2 

20 1/2 75 112 63,2 

     

FONTE: TIGRE 

 

REPARO PARA JOELHO REMOVÍVEL LONGO  PEX 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

h 

(mm) 

 

     

16 1/2 54 66 58,8 

20 1/2 54 71 61,0 

     

FONTE: TIGRE 

 

 

REPARO PARA JOELHO REMOVÍVEL CURTO  PEX 

DN1 

(mm) 

DN2 

(POL) 

L1 

(mm) 

L2 

(mm) 

h 

(mm) 

 

     

16 1/2 54 66 42,8 

20 1/2 54 71 45,0 

     

FONTE: TIGRE 

 

DISTRIBUIDOR COM DUAS SAÍDAS  PEX 

DN 

(POL) 

DN1 

(mm) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

    

1 16 181,2 115,5 

1 20 181,2 121,5 

1 25 181,2 124,3 

    

FONTE: TIGRE 
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DISTRIBUIDOR COM TRÊS SAÍDAS  PEX 

DN 

(POL) 

DN1 

(mm) 

L 

(mm) 

h 

(mm) 

 

    

1 16 231,2 115,5 

1 20 231,2 121,5 

1 25 231,2 124,3 

    

FONTE: TIGRE 

 

DISTRIBUIDOR COM TRÊS SAÍDAS  PEX 

DN1 

(POL) 

DN2 

(mm) 

h 

(mm) 

 

Obs.: 

1 40 79,0 Simples 

1 40 99,0 Duplo 

1 50 90,2 Simples 

1 50 109,0 Duplo 

1 60 101,0 Simples 

1 60 119,0 Duplo 

FONTE: TIGRE 

 

TRANSIÇÃO PEX x CPVC 

DN 

(mm) 

DN1 

(mm) 

L 

(mm) 

 

   

   

22 20 50,5 

15 16 38,5 

   

   

FONTE: TIGRE 
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11.9. Exemplo de Especificação Técnica: 

ESPECIFICAÇÃO 

Tubos: 
DN 16 a 
DN 32 

Tubo PEX, tipo monocamada, fabricados conforme a norma internacional 
ISO 15875-5:2003, pressão máxima de serviço de 60 mca a 80 

o
C, 

extremidades com pontas lisas para crimpagem. 
Ref.: Tigre, EPEX ou similar 

   

Tubos: 
DN 16 a 
DN 32 

Tubo PEX, tipo multicamada, fabricados conforme a norma internacional 
ISO 15875-5:2003, pressão máxima de serviço de 100 mca a 95 

o
C, 

extremidades com pontas lisas para crimpagem. 
Ref.: Tigre, EPEX ou similar 

   

Conexões:  
DN 16 a 
DN 32 

Conexões de PEX, classe PN 10 (100 mca), fabricados conforme a norma 
internacional ISO 15875-5:2003, extremidades com bolsas para 
crimpagem. 

Ref.: Tigre, EPEX ou similar 

   

Conexões:  
DN 16 a 
DN 32 

Conexões de PEX, classe PN 10 (100 mca), fabricados conforme a norma 
internacional ISO 15875-5:2003, extremidades com bolsa para crimpagem 
e roscadas conforme norma NBR NM ISO 7-1 (BSP). 

Ref.: Tigre, EPEX ou similar 

   

Conexões:  
DN 16 a 
DN 32 

Conexões de PEX, classe PN 10 (100 mca), fabricados conforme a norma 
internacional ISO 15875-5:2003, extremidades com bolsa para crimpagem 
e bolsa para cola de tubo de CPVC. 

Ref.: Tigre, EPEX ou similar 

 

11.10. Exemplo de Lista de Material 

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO OBS.: 

   Tubo PEX, tipo monocamada, fabricados conforme a norma 
internacional ISO 15875-5:2003, pressão máxima de serviço de 60 
mca a 80 

o
C. 

Ref.: Tigre, EPEX ou similar 

01 15,0 m DN 32  
02 20,0 m DN 25  

03 50,0 m DN 20  

04 75,0 m DN 16  

     

     
   Tubo PEX, tipo multicamada, fabricados conforme a norma 

internacional ISO 15875-5:2003, pressão máxima de serviço de 100 
mca a 95 

o
C. 

Ref.: Tigre, EPEX ou similar 

05 10,0 m DN 32  

06 10,0 m DN 25  
07 28,0 m DN 20  

08 55,0 m DN 16  

     

     

   Conexões de PEX, classe PN 10 (100 mca), fabricados conforme a 
norma internacional ISO 15875-5:2003, extremidades com bolsas 
para crimpagem. 

Ref.: Tigre, EPEX ou similar 

     

   Joelho 90
o
  

09 1 Pç DN 32  

10 2 Pç DN 25  

11 4 Pç DN 20  

12 5 Pç DN 16  
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   Luva  

13 2 Pç DN 25  

14 3 Pç DN 20  
     

   Te  

15 1 Pç DN 32  

16 1 Pç DN 25  

17 3 Pç DN 20  
18 3 Pç DN 16  

     

   Te de Redução  

19 2 Pç DN 16x20x16  

20 1 Pç DN 16x25x16  
     

     

   Conexões de PEX, classe PN 10 (100 mca), fabricados conforme a 
norma internacional ISO 15875-5:2003, extremidades com bolsa 
para crimpagem e roscadas conforme norma NBR NM ISO 7-1 (BSP). 

Ref.: Tigre, EPEX ou similar 

     

   Conexão Fixa Macho  

21 1 Pç DN 16 x 1/2"  

22 2 Pç DN 20 x 3/4"  

23 1 Pç DN 25 x 3/4"  
     

   Conexão Fixa Macho  

24 1 Pç DN 16 x1/2"  

25 2 Pç DN 20 x3/4"  

     
   Te Rosca Fêmea  

26 3 Pç DN 1/2"x16  

27 2 Pç DN 3/4"x20  

     

   Te Rosca Macho  
28 3 Pç DN 1/2"x16  

29 2 Pç DN 3/4"x20  

     

     

   Conexões de PEX, classe PN 10 (100 mca), fabricados conforme a 
norma internacional ISO 15875-5:2003, extremidades com bolsa 
para crimpagem e bolsa para cola de tubo de CPVC. 

Ref.: Tigre, EPEX ou similar 

     

   Transição PEX x CPVC  

26 1 Pç DN 16 x15  
27 1 Pç DN 20 x22  
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11.11. Questões resolvidas: 

1. Qual o principal meio de ligação entre tubos e conexões de PEX? 

O pincipal meio de ligação é a crimpagem. 

 

2. O que é uma crimpagem? 

Crimpar e unir o tubo à conexão com o auxílio de um alicate crimpador, que conforma o anel metálico da 
conexão ao tubo auxiliando na vedação feita pelos o'rings internos. 

 

3. Como é efetuada uma crimpagem? 

A ponta do tubo plástico é introduzida entre uma capa metálica e a ponta escalonada (tipo bico espigão) e 
com o auxílio de um alicate apropriado é realizada a crimpagem, isto é, o aperto da capa metálica sobre a 
ponta do tubo plástico e contra a ponta escalonada da conexão. 

 

4. Explique detalhadamente, passo a passo, o processo de crimpagem para tubos monocamadas e 
multicamadas. 

Coloca-se os aneis de crimpagem correspondentes ao 
diâmetro do tubo a ser utilizado com o auxílio da chave 
em L. 

  

Caso necessário, corta-se o tubo na medida necessária 
para a ligação (crimpagem) à conexão. 

 

Insira dentro do tubo o calibrador/chanfrador até o limite 
da ferramenta e gire no sentido horário para fazer o 
chanfro no interior do tubo. 

O chanfro feito pelo calibrador/chanfrador facilitará a 
entrada do tubo na conexão. 

  

Insira o tubo na conexão até que o tubo apareça no 
espião o furo para checagem. 

Obs.: Caso o tubo não seja inserido ate o espião, poderá 
ocorrer vazamento na conexão. 

 

 

Utilize o alicate crimpador para fazer a ligação do tubo à 
conexão (crimpagem), fixando-a definitivamente. O 
alicate deve ser totalmente fechado a fim de garantir a 
estanqueidade. 

  

 FONTE: TIGRE 
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5. Como podem ser as instalações com tubos e conexões PEX? 

Instalação com distribuidor, também 
chamada de ponto-a-ponto. 

 

Instalação convencional, com tês. 

    FONTE: TIGRE 

 

 

6. Qual o comprimento mínimo de tubos entre duas conexões crimpadas? 

Nas instalações das linhas PEX Monocamada e PEX Multicamada sempre deve existir um toco de tubo 
entre as duas conexões. 

A tabela de comprimentos mínimos a seguir deve ser respeitada nas instalações.  

  

 

DN L Mínimo (mm) 

16 180 

20 180 

25 190 

32 190 

FONTE: TIGRE 

 

7. Como devem ser dobrados os tubos PEX? 

Tubos PEX monocamada: 

Quando é feita uma instalação com tubos PEX monocamada, existe um raio 
mínimo a ser respeitado para o tubo não entrar em colápso. 

DN 
R Mínimo 

(mm) 

16 65 

20 100 

25 120 

32 160 

 FONTE: TIGRE 

 

Tubos PEX multicamada: 

Os tubos PEX multicamada devem ser dobrados com auxílio dos 
curvadores. Esta ferramenta deverá ser utilizada na dobra dos 
tubos a fim de evitar problemas de colapso. 

Para dobrar com a Mola Curvadora, deve-se introduzi-la por fora 
do tubo até chegar ao local desejado. Uma vez situada no ponto 
a curvar, dobramos com a mão, conforme tabela ao lado. 

DN 
R Mínimo 

(mm) 

 

16 65 

20 80 

25 100 

32 130 

 FONTE: TIGRE 
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8. Como é executada a passagem de tubos PEX por elementos estruturais? 

Passagem por vigas e colunas: 

Apesar dos tubos PEX apresentarem pequenas dilatações com a 
variação da temperatura, eles devem ter passagem livre em 
elementos estruturais, como vigas e pilares. Para tanto, devem 
ser previstas passagens para as tubulações, furos ou tubos de 
passagem. 

Dessa forma é garantida sua livre movimentação, como mostra a 
figura ao lado. 

 

  

Passagem por lajes: 

Nas passagens das lajes deve-se tomar especial atenção à 
vedação do furo, evitando-se a infiltração de água de lavagem 
do piso superior para o piso inferior. 

 

                    FONTE: TIGRE 

 

9. Como deve ser a suportação das tubulações PEX monocamada e multicamada? 

Todas as tubulações devem ser suportadas convenientemente e com as tubulações em PEX não é 
diferente, os cuidados devem ser mantidos e observados cuidadosamente. O espaçamento mínimo entre 
apoios deve ser mantido conforme tabela abaixo. 

  

ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES  

 

DN 
ESPAÇAMENTO L (mm) 

MONOCAMADA MULTICAMADA 

16 800 1200 

20 800 1300 

25 800 1500 

32 800 1600 

FONTE: TIGRE  

 

10. Nas instalações prediais com tubos PEX sempre existe a possibilidade de se trocar a tubulação em o 
indesejavel quebra-quebra de paredes? 

Não, somente para os tubos PEX monocamada que forem instalados no sistema ponto-a-ponto, com tubo 
bainha. Podemos comparar o tubo bainha com o eletroduto da instalação elétrica. 

 

11. Podemos executar instalações de tubos PEX monocamada sem a proteção do tubo bainha? 

Quando instalados os tubos PEX monocamada embutidos em alvenaria, 
é obrigatório o uso de tubos bainha. Esse procedimento garante sua 
livre movimentação por não estar solidária à alvenaria, bem como 
também diminui o ruído como isolante acústico e previne contra a 
condensação de água. Quando utilizado numa instalação ponto a ponto, 
permite a fácil e rápida substituição de um tubo sem necessidade de 
quebrar a parede. Basta desligar o tubo do distribuidor e retirá-lo pela 
saída do ponto de água, podendo ser substituído por um novo trecho 
de tubo.  

             FONTE: TIGRE 
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12. Como podemos executar uma derivação com tubos PEX em uma prumada executada com tubos de 
PVC marrom? 

  

Por meio de: 

(1) - Colar de Tomada Simples e 

(2) - Conexão Fixa  PEX x Rosca Externa 

Por meio de: 

(1) - Te ou Te de Redução Soldável de PVC Marrom,  

(2) - Luva Soldável e com Rosca e 

(3) - Conexão Fixa  PEX x Rosca Externa 

FONTE: TIGRE  

  

 

13. Como podemos executar uma derivação com tubos PEX em uma prumada executada com tubos de 
Polipropileno para água quente? 

  

Por meio de: 

(1) - Colar de Tomada Simples e 

(2) - Conexão Fixa  PEX x Rosca Externa 

 

FONTE: TIGRE 

Por meio de: 

(1) - Te Normal
 
ou Te de Redução Central 

(2) - Adaptador Fêmea 

(3) - Conexão Fixa  PEX x Rosca Externa 

 

14. Faça um desenho ilustrativo de uma instalação do tipo ponto-a-ponto? 

 

 

FONTE: EPEX 
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CAPÍTULO 12 

12. TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA QUENTE 

12.1. Introdução 

A matéria prima para a fabricação dos tubos e conexões do CPVC é o Policloreto de Vinila Clorado, que 
além das propriedades do PVC, resiste também à condução de líquidos sob pressão com temperaturas 
elevadas.  

O Policloreto de Vinila Clorado é o material que apresenta menor custo, apresenta vida útil longa (de até 
trinta anos, segundo a ABNT), baixo coeficiente de dilatação térmica e baixa condutividade térmica, o que 
dispensa o uso de isolamento térmico. O CPVC é utilizado em vários países da Europa e nos Estados Unidos, 
desde 1960. O lançamento comercial do CPVC no Brasil se deu em 1988.  

O CPVC é um material maleável e com muita facilidade na manutenção da instalação hidráulica. As 
instalações de CPVC dispensam as soldas e as juntas são executadas com solda química a frio, com técnica 
bem diferente dos tubos e conexões do PVC rígido soldável. São utilizados dois produtos: o primeiro produto 
(primer) ataca as superfícies dos tubos e conexões para facilitar a ação do adesivo, que deve ser aplicado 
imediatamente após o primer. Ao encaixar a conexão no tubo, deve-se fazer um movimento de rotação (1/4 
de volta) e manter a pressão manual por aproximadamente 30 segundos. Após executar toda a instalação 
deve-se aguardar por 24 horas para realizar os testes de pressão. 

A principal limitação do CPVC é o limite de temperatura, que é de 80 °C, o que exige a instalação de 
termoválvula com termoelemento. Este limite de temperatura porém já é um grande aliado nas aplicações do 
CPVC em instalações industriais de galvanoplastia, onde normalmente se opera com temperaturas limites para 
o PVC comum. 

Os produtos são regulamentados pelas normas ASTM D-846/82 e ASTM F439 DN 73 a 114 para conexões e 
ASTM F422 DN 73 a 114 para tubos que por sua vez também são regulamentados pela NBR 7198:1993 da 
ABNT. 

Os principais fabricantes destes produtos têm classificados nas ordens de pressões que variam de 
240 m.c.a. ou 24 kgf/cm² a 20 °C para 60 m.c.a. ou 6 kgf/cm² a 80 °C. 

Por ser um material de baixa condutividade térmica o CPVC dispensa qualquer tipo de isolamento, 
independente se a tubulação estiver embutida na parede (instalações domiciliares) ou aparente (instalações 
industriais). A troca de calor da tubulação com o meio ambiente é praticamente desprezível. Os tubos em 
CPVC para água quente têm baixo coeficiente de dilatação térmica linear, da ordem de 6,12x10-5 / °C (médio).  

A NBR 7198:1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente - da ABNT, recomenda a 
junta de dilatação para todas as instalações de água quente que tenham trechos longos. Os tubos de CPVC 
também estão sujeitos à dilatação térmica, como todo material que quando aquecido tende a se dilatar e 
quando resfriado tende-se a contrair. Nas instalações em CPVC são empregadas as liras ou se faz uso das 
mudanças de direção para minimizar os efeitos da dilatação térmica. 

12.2. Fabricante: 

FABRICANTE: Tigre 

End.: Rua dos Bororós,  84 – Distrito Industrial  

Joinville - SC 

CEP: 89.239-290 

Fone: 55  11  3441 5000 

Página: http://www.tigre.com.br/ 
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12.3.   Vantagens do CPVC: 

• Altíssima resistência química e corrosiva. 

• Resistente a temperatura de até 80 oC. 

• Grande durabilidade.  

• Resistência à eletrólise.  

• Excelente acabamento. 

• Material leve de fácil manuseio (1/6 do peso do aço).  

• Custo de instalação muito menor que do aço ou outros materiais metálicos.  

12.4.   Normas técnicas: 

• ASTM D-846/82; 

• ASTM F-438 (para os diâmetros de 73 a 114) – para conexões; 

• ASTM F-442 (para os diâmetros de 73 a 114) – para tubos; 

• NBR 7198:1993 – Projeto e execução de instalações prediais de água quente. 

12.5.   Características do CPVC: 

• Função:  

Condução de água quente em instalações domiciliares ou industriais. 

Condução de fluidos corrosivos. 

 

• Aplicação:  

Instalações prediais e industriais de água quente e fria ou de fluidos corrosivos em instalações industriais. 

Seu uso ainda é tema polêmico. Enquanto alguns técnicos garantem que ele não é tão bom quanto o 
cobre, outros acreditam que o CPVC cumpre sua função e representa economia na instalação de sistemas de 
água quente. 

O cobre tem maior durabilidade (cerca de 50 anos, segundo a ABNT), suporta temperaturas de até 1100 oC 
sem deformação, não trinca e não desgasta. Porém, necessita de isolamento térmico, pois transmite o calor da 
água para a parede, podendo fazer descolar o revestimento (este serviço onera em cerca de 20% o custo de 
instalação e exige mão de obra qualificada). 

Os tubos de CPVC - policloreto de vinila clorado suportam temperaturas de até 80 oC (a temperatura 
gerada pelos aquecedores fica em torno de 60 oC), mas sua durabilidade é menor (de até trinta anos, segundo 
a ABNT). Sua vantagem, além de ser mais maleável, está na facilidade de manutenção da instalação hidráulica. 

Os tubos e conexões de CPVC dispensam isolamento na maioria dos casos, seja quando embutidos em 
paredes ou aparentes. O uso de isolamento térmico em outros tipos de tubulação se faz necessário para 
diminuir o efeito de troca de calor da tubulação com o meio ambiente, mantendo, consequentemente, e por 
maior tempo, a temperatura da água aquecida. 

No caso dos produtos CPVC estas trocas de calor atingem valores mínimos, tendo como causa sua baixa 
condutividade térmica. Condutividade térmica do CPVC = 9,6 X 10 cm x s x oC (número de calorias por segundo 
que atravessa uma placa de 1 cm espessura e 1 cm² de área, quando a diferença de temperatura entre as faces 
é de 1 oC). Nas instalações executadas com tubos e conexões CPVC, a água quente chega mais rápido ao ponto 
considerado, em função da pequena perda de calor ao longo da tubulação. 

O uso de isolamento térmico no CPVC é recomendado apenas nos casos onde a distância entre o 
aquecedor e o ponto de consumo estiver acima de 20 metros ao ar livre (casos raros), ou onde a perda possa 
ser mais significativa. Ex: passagem por câmaras de resfriamento, a critério do projetista responsável. 
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O meio de ligação utiliza a soldagem química a frio, é totalmente confiável e já consagrado pelos 
profissionais brasileiros. São mais econômicos que os materiais existentes no mercado destinados ao mesmo 
uso. 

É um material inerte e por ser um plástico, o CPVC não tem reações químicas (oxidação, corrosão, etc.) 
com os componentes da água que é conduzida. Os tubos e conexões de CPVC proporcionam alto desempenho 
às instalações, atendendo plenamente todas as recomendações das normas vigentes. Comprovado inclusive 
pelo uso contínuo em países da Europa e EUA, há pelo menos 40 anos. 

 

• Características Técnicas: 

Componentes da Linha de CPVC (policloreto de vinila clorado) na cor bege. 

 

• Pressão de Serviço: 

6,0 kgf/cm² ou 60 m.c.a conduzindo água a 80 °C. 

24,0 kgf/cm² ou 240 m.c.a conduzindo água a 20 °C. 

 

• Temperatura máxima de trabalho: 80 °C. 

Não é indicado para condução de vapor. 

 

• Coeficiente de dilatação térmica linear: 

6,12 x 10-5 / °C (médio). 

12.6.   Tabelas técnicas: 

12.6.1.  Correspondência entre diâmetros em milímetros e polegadas. 

CORRESPONDÊNCIA ENTRE DIÂMETROS 

DN (mm) 15 22 28 35 42 54 73 89 114 

DN (Pol) 1/2 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2 2.1/2 3 4 

FONTE: TIGRE 

12.6.2.  Espaçamento máximo entre suportes em linhas horizontais. 

ESPAÇAMENTO MÁXIMO ENTRE SUPORTES (mm) 

DN TEMPERATURA DA LINHA (
o
C) 

(mm) (Pol) 20 38 60 80 

15 1/2 1200 1200 1100 900 

22 3/4 1500 1400 1200 900 

28 1 1700 1500 1400 900 

35 1.1/4 1800 1600 1500 1200 

42 1.1/2 2000 1800 1700 1200 

54 2 2300 2100 2000 1200 

73 2.1/2 2400 2300 2000 1200 

89 3 2400 2400 2100 1200 

114 4 2700 2700 2300 1400 

FONTE: TIGRE 
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12.6.3.  Módulo de Elasticidade e Tensão Admissível. 

MÓDULO DE ELASTICIDADE E TENSÃO ADMISSÍVEL 

TEMPERATURA 

(
o
C) 

MÓDULO DE ELASTICIDADE 

(MPa) 

TENSÃO ADMISSÍVEL 

(MPa) 

20 2982,2 14,4 

30 2796,9 12,6 

40 2611,6 10,8 

50 2426,3 9,0 

60 2241,0 7,2 

70 2055,7 5,4 

80 1870,4 3,6 

FONTE: TIGRE 

 

12.7. Tabelas Dimensionais 

TUBO 

DN L 

(mm) 

e 

(mm) 

DE 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

15 1/2 3000 1,6 15,0 

22 3/4 3000 2,0 22,0 

28 1 3000 2,5 28,1 

35 1.1/4 3000 3,2 34,9 

42 1.1/2 3000 3,8 41,3 

 

54 2 3000 4,9 54,0 

73 2.1/2 3000 6,6 73,1 

89 3 3000 8,1 89,0 

114 4 3000 10,4 114,4 

FONTE: TIGRE 

 

TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

DI 
(mm) 

 

(mm) (Pol) 

      

      

      

15 1/2 132,0 65,5 1/2 15,25 

22 3/4 132,0 65,5 3/4 22,25 

 

      

      

      

      

FONTE: TIGRE 
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TE MISTURADOR 

DN A 

(mm) 

C 

(mm) 

DE 

(mm) 

DI 
(mm) 

 

(mm) (Pol) 

      

      

      

22 3/4 33,4 23,6 22,0 22,0 

      

 

      

      

      

      

FONTE: TIGRE 

 

TE MISTURADOR JET 30 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

DE 

(mm) 

DI 
(mm) 

 

(mm) (Pol) 

      

      

      

15 1/2 132,0 65,8 15,35 15,1 

22 3/4 132,0 65,8 22,35 22,1 

 

      

      

      

      

FONTE: TIGRE 

 

LUVA DE TRANSIÇÃO (CPVC X PVC) 

DN A 

(mm) 

D 

(mm) 

d 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

     

     

     

15x20 1/2x1/2 32,0 19,95 15,35 

22x25 3/4x3/4 39,0 24,95 22,35 

 

     

     

     

     

FONTE: TIGRE 
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LUVA 

DN A 

(mm) 

DI 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

15 1/2 29,0 15,0 

22 3/4 39,0 22,0 

28 1 49,0 28,0 

35 1.1/4 59,0 35,0 

42 1.1/2 69,0 42,0 

 

54 2 89,0 54,0 

73 2.1/2 93,7 73,4 

89 3 100,1 89,3 

114 4 122,2 114,8 

FONTE: TIGRE 

 

JOELHO 90
o
 

DN A 

(mm) 

DI 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

15 1/2 23,0 15,0 

22 3/4 31,0 22,0 

28 1 39,0 28,0 

35 1.1/4 47,0 35,0 

42 1.1/2 55,0 42,0 

 

54 2 72,0 54,0 

73 2.1/2 82,6 73,4 

89 3 93,6 89,3 

114 4 115,8 114,8 

FONTE: TIGRE 

 

TE 90
o
  

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

DI 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

15 1/2 46,0 23,0 15,0 

22 3/4 62,0 31,0 22,0 

28 1 79,0 39,0 28,0 

35 1.1/4 95,0 47,0 35,0 

42 1.1/2 111,0 55,0 42,0 

 

54 2 144,0 72,0 54,0 

73 2.1/2 165,0 82,5 73,4 

89 3 187,5 93,6 89,3 

114 4 234,8 117,4 114,8 

FONTE: TIGRE 
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TE 90
o 

DE REDUÇÃO 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

DI 

(mm) 

di 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

22x15 3/4x1/2 58,0 28,0 22,3 15,3 

28x15 1x1/2 68,0 37,0 28,4 21,2 

28x22 1x3/4 74,0 38,0 28,4 22,3 

35x22 1.1/4x3/4 84,5 42,0 35,2 22,3 

35x28 1.1/4x1 89,0 48,0 35,2 28,3 

 

42x22 1.1/2x3/4 96,0 45,0 41,6 22,3 

42x28 1.1/2x1 101,0 51,0 41,6 28,3 

42x35 1.1/2x1.1/4 107,0 58,0 41,6 35,2 

54x22 2x3/4 117,6 51,0 54,4 22,3 

54x28 2x1 123,0 57,0 54,4 28,3 

73x54 2.1/2x2 152,6 94,0 73,3 54,4 

FONTE: TIGRE 

 

CURVA 90
o
 

DN R 

(mm) 

DI 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

    

    

    

15 1/2 38,0 15,25 

22 3/4 53,0 22,25 

 

28 1 70,0 28,30 

    

    

FONTE: TIGRE 

 

CAP  

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

DI 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

15 1/2 46,0 23,0 15,0 

22 3/4 62,0 31,0 22,0 

28 1 79,0 39,0 28,0 

35 1.1/4 95,0 47,0 35,0 

42 1.1/2 111,0 55,0 42,0 

 

54 2 144,0 72,0 54,0 

73 2.1/2 165,0 82,5 73,4 

89 3 187,5 93,6 89,3 

114 4 234,8 117,4 114,8 

FONTE: TIGRE 
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BUCHA
 
DE REDUÇÃO 

DN A 

(mm) 

DI 

(mm) 

di 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

22x15 3/4x1/2 18,0 22,0 15,0 

28x15 1x1/2 27,0 28,1 15,0 

28x22 1x3/4 23,0 28,1 22,0 

35x15 1.1/4x1/2 32,0 35,0 15,0 

35x22 1.1/4x3/4 32,0 35,0 22,0 

35x28 1.1/4x1 31,0 35,0 28,0 

42x22 1.1/2x3/4 37,0 42,0 22,0 

42x28 1.1/2x1 37,0 42,0 28,0 

42x35 1.1/2x1.1/4 36,0 42,0 35,0 

54x28 2x1 47,3 54,0 28,0 

 

54x35 2x1.1/4 48,0 54,0 35,0 

54x42 2x1.1/2 46,0 54,0 42,0 

73x22 2.1/2x3/4 50,8 73,1 22,0 

73x35 2.1/2x1.1/4 50,8 73,1 35,0 

73x54 2.1/2x2 65,3 73,1 54,0 

89x54 3x2 53,4 89,3 54,0 

89x73 3x2.1/2 60,1 89,3 73,1 

114x73 4x2.1/2 74,6 114,8 73,1 

114x89 4x3 74,6 114,8 89,3 

FONTE: TIGRE 

 

 

 

CURVA DE TRANSIÇÃO 

DN L 

(mm) 

R 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

    

    

    

15 1/2 133,8 16,0 

22 3/4 159,0 18,0 

 

    

    

    

FONTE: TIGRE 

 

 



 ��
 

UNIÃO  

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

15 1/2 42,0 53,5 

22 3/4 46,0 44,2 

28 1 56,0 37,5 

35 1.1/4 68,6 69,5 

42 1.1/2 85,0 79,5 

 

54 2 101,0 101,0 

73 2.1/2 110,8 130,9 

89 3 127,5 156,5 

FONTE: TIGRE 

 

LUVA DE CORRER 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

    

15 1/2 50,0 27,2 

22 3/4 55,0 33,6 

28 1 60,0 40,0 

35 1.1/4 70,0 48,0 

 

42 1.1/2 80,0 55,0 

    

    

FONTE: TIGRE 

 

 

CONECTOR (BOLSA x ROSCA EXTERNA) 

DN 

(mm x Pol) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

 

15 x1/2 32,0 12,6 

22x1/2 32,6 18,0 

22x3/4 35,0 18,0 

28x1 39,5 23,0 

35x1.1/4 47,3 26,4 

42x1.1/2 49,7 33,5 

 

54x2 62,7 43,5 

73x2.1/2 75,7 44,5 

89x3 87,8 47,6 

114x4 99,0 55,2 

FONTE: TIGRE 
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LUVA DE TRANSIÇÃO (BOLSA x ROSCA INTERNA) 

DN 

(mm x Pol) 

A 

(mm) 

 

  

15 x1/2 33,0 

22x1/2 37,5 

22x3/4 40,0 

28x1 64,0 

35x1.1/4 78,0 

 

42x1.1/2 83,0 

54x2 93,0 

  

FONTE: TIGRE 

 

JOELHO 90
o
 DE TRANSIÇÃO (BOLSA x ROSCA INTERNA) 

DN 

(mm x Pol) 

A 

(mm) 

B 
(mm) 

 

   

   

15 x1/2 27,0 26,5 

22x1/2 30,5 31,5 

22x3/4 32,0 31,5 

 

28x1 38,2 37,0 

   

   

FONTE: TIGRE 

 

TE DE TRANSIÇÃO (BOLSAS x ROSCA INTERNA) 

DN 

(mm x Pol) 
A 

(mm) 

 

  

  

  

15 x1/2 52,0 

22x1/2 63,0 

22x3/4 63,0 

 

  

  

  

  

FONTE: TIGRE 
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UNIÃO MISTA (BOLSA x ROSCA INTERNA) 

DN 

(mm x Pol) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

 

   

   

   

22x3/4 55,6 46,2 

   

   

 

   

   

   

FONTE: TIGRE 

 

JUNTA DE EXPANSÃO (Telescópica) 

DN L 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

   

   

28 1 329,0 

35 1.1/4 348,0 

42 1.1/2 363,0 

54 2 403,0 

 

   

   

   

FONTE: TIGRE 
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12.8. Exemplo de Especificação Técnica 

ESPECIFICAÇÃO 01 

Tubos: 
DN 15 (1/2”) a 
DN 54 (2”) 

Tubos de CPVC rígido (bege), classe PN 6,0 (60 mca), fabricados com 
dimensões conforme ASTM D-846/82, para instalações prediais de água 
quente conforme NBR 7198:1993, extremidades com pontas lisas para 
cola. 

Ref.: Tigre Aquaterm ou 
similar 

   

Tubos: 
DN 73 (2.1/2”) 
a 
DN 114 (4”) 

Tubos de CPVC rígido (bege), classe PN 6,0 (60 mca), fabricados com 

dimensões conforme ASTM F-442/09, para instalações prediais de água 

quente conforme NBR 7198:1993, extremidades com pontas lisas para 
cola. 

Ref.: Tigre Aquaterm ou 
similar 

   

Conexões: 
DN 15 (1/2”) a 
DN 54 (2”) 

Conexões de CPVC rígido (bege), classe PN 6,0 (60 mca), fabricados com 
dimensões conforme ASTM D-846/82, para instalações prediais de água 
quente conforme NBR 7198:1993, extremidades com bolsas para cola. 

Ref.: Tigre Aquaterm ou 
similar 

   

Conexões: 
DN 73 (2.1/2”) 
a 
DN 114 (4”) 

Conexões de CPVC rígido (bege), classe PN 6,0 (60 mca), fabricados com 

dimensões conforme ASTM F-438/2009, para instalações prediais de 

água quente conforme NBR 7198:1993, extremidades com bolsas para 
cola. 

Ref.: Tigre Aquaterm ou 
similar 

 

12.9. Exemplo de Lista de Material 

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO OBS.: 

   Tubos de CPVC rígido (bege), classe PN 6,0 (60 mca), fabricados com 
dimensões conforme ASTM D-846/82, para instalações prediais de 
água quente conforme NBR 7198:1993, extremidades com pontas 
lisas para cola. 

Ref.: Tigre Aquaterm ou 
similar 

01 12,0 m DN 54 (2” )  
02 18,0 m DN 42 (1.1/2”)  

03 36,0 m DN 28 (1”)  

04 30,0 m DN 22 (3/4”)  

     

   Conexões de CPVC rígido (bege), classe PN 6,0 (60 mca), fabricados 
com dimensões conforme ASTM D-846/82, para instalações prediais 
de água quente conforme NBR 7198:1993, extremidades com bolsas 
para cola. 

Ref.: Tigre Aquaterm ou 
similar 

     
   Joelho 90

o
  

05 1 Pç DN 42 (1.1/2”)  

06 2 Pç DN 28 (1”)  

07 1 Pç DN 22 (3/4”)  

     
   Tê 90

o
  

08 2 Pç DN 42 (1.1/2”)  

09 3 Pç DN 28 (1”)  

10 1 Pç DN 22 (3/4”)  

     

   Cap  
11 2 Pç DN 42 (1.1/2”)  

12 2 Pç DN 28 (1”)  

13 5 Pç DN 22 (3/4”)  
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12.10. Questões resolvidas: 

 

1. O que significa CPVC? 

Significa Policloreto de Vinila Clorado ou simplespente PVC Clorado. 

 

2. Como executar uma ligação entre tubos e conexões de CPVC? 

Verifique em primeiro lugar se o encaixe entre ponta e bolsa se realiza com uma pequena pressão, uma 
dificuldade inicial de encaixe, pois é necessária essa interferência para que a colagem se realiza com sucesso.  

Com o auxílio de um pincel proceda a aplicação uniforme do adesivo na 
bolsa e na ponta do tubo. 

 

Encaixe de uma vez as extremidades a serem colados, dê um quarto de 
volta no tubo e mantenha a ligação sobre pressão manual por 
aproximadamente 30 segundos, enquanto o adesivo adquire resistência. 

 

 FONTE: TIGRE 

Obs.:  Para as bitolas DN 73 (2.1/2”), DN 89 (3”) e DN 114 (4’), aplique uma camada de adesivo mais 
espessa na ponta do tubo e após uma camada também espessa na bolsa da conexão. Depois desses 
procedimentos repita mais uma camada de adesivo na ponta do tubo e só então realize a ligação entre o tubo 
e a conexão. 

 

3. Como executar uma ligação entre tubos e conexões de CPVC do tipo roscado? 

Numa instalação de água quente com tubos e conexões de CPVC será necessário fazer a interligação com 
peças metálicas, como válvulas de gaveta, válvulas de pressão, válvulas de esfera, pontos de utilização 
(torneiras, chuveiros, etc.) e entradas e saídas de aquecedores. Nesses casos serão necessários realizar 
ligações roscáveis. 

Veja o exemplo de instalação a seguir, onde estão sendo ligados um conector, uma válvula globo (registro 
de pressão) e o tê misturador de transição: 

 

FONTE: TIGRE 

 

Obs.: Limpe as superfícies das roscas antes de aplicar a fita vedante de PTFE (Teflon®), deixando-as secas e 
isentas de gorduras e oxidações. A fita vedante suporta uma temperatura máxima de 250 oC, portanto pode 
ser utilizada tanto para água fria quanto para água quente, em roscas de PVC ou metálicas. 
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4. Como executar uma instalação do misturador de um chuveiro com um “te misturador de transição”? 

O Tê Misturador de Transição deve ser instalado entre as válvulas globo (registros de pressão) de água fria 
e quente para promover a mistura da água, utilizando-se vedante de PTFE nas roscas de metal. 

No ponto de entrada de água fria do tê misturador deve existir um trecho de pelo menos um metro de 
comprimento de tubo de CPVC no sentido de proteger a instalação de um possível retorno de água quente. 

Esquema de montagem: 

 

FONTE: TIGRE 

 

5. Como executar uma instalação de um misturador com um “te misturador de CPVC soldável”? 

O tê misturador de CPVC soldável leva adesivo nas juntas para fazer a colagem. Contudo, em ambos os 
lados do tê misturador soldável de CPVC deve ser utilizado a válvula globo (registro de pressão) de CPVC para 
água quente. 

No ponto de entrada de água fria do tê misturador deve existir um trecho de pelo menos um metro de 
comprimento de tubo de CPVC no sentido de proteger a instalação de um possível retorno de água quente. 

Esquema de montagem: 

 

FONTE: TIGRE 

 

6. Qual a distância máxima entre suportes para tubos de CPVC, DN 28 (1”) em serviços com água a 38 oC? 

Tubos de CPVC de DN 28 (1”) devem ser suportados a cada 1500 mm. 

 

7. Qual a distância máxima entre suportes para tubos de CPVC, DN 28 (1”) em serviços com água a 80 oC? 

Tubos de CPVC de DN 28 (1”) devem ser suportados a cada 900 mm. 

 

8. O que são “liras” de dilatação? 

São mudanças de direção e o retorno à direção original de modo a absorver a dilatação térmica do trecho 
em questão. 

 

9. Explique detalhadamente o funcionamento de uma lira. 

  
A lira de dilatação na temperatura ambiente A lira de dilatação na temperatura de operação 

ANCORAGEM GUIA

LIRA

ANCORAGEM GUIA

LIRA DEFORMADA
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A lira de dilatação deve ser posicionada no ponto médio dos grandes trechos retilíneos, a dilatação térmica 
deve ser orientada no sentido da lira por meio de ancoragens e guias. 

 

10. Qual a função de uma junta de expansão? 

A função da junta de expansão é o de absorver dilatações térmicas, em substituição às liras de dilatação. 

 

11. Como instalar uma junta de expansão? 

A junta de expansão deve ser instalada no ponto médio de grandes trechos retilíneos e a dilatação térmica 
deve ser orientada no sentido da junta de expansão por meio de guias. 

 

12. Tubos e conexões de CPVC (bege) são compatíveis com tubos e conexões de PVC (marrom)? 

Não, não são compatíveis pois os diâmetros externos dos tubos de CPVC são diferentes dos diâmetros 
externos dos tubos de PVC (marrom). 

 

13. Como fazer a transição em linhas de CPVC (bege) para linhas de PVC (marrom)? 

Existem conexões de CPVC que podem fazer a transição para tubos de PVC (marrom), a primeira delas é a 
Luva de Transição (CPVC x PVC), para os diâmetros DN 15 (1/2”) e DN 22 (3/4”) e a segunda é a Luva de 
Transição (Bolsa x Rosca Interna), para os diâmetros DN 15 (1/2”) a DN 54 (2”). 

 

Transição CPVC x PVC (Marrom) com Luva de Transição 

 

 

Transição CPVC x PVC (Marrom) com Luva de Transição (Bolsa x Rosca Interna) 

 

14. Como fazer a transição em linhas de CPVC (bege) para linhas de PVC (branco)? 

Essa transição para tubos de PVC da linha roscável (branco), deverá ser executada por uma Luva de 
Transição (Bolsa x Rosca Interna), para os diâmetros DN 15 (1/2”) a DN 54 (2”). 

 

Transição CPVC x PVC (Branco) com Luva de Transição (Bolsa x Rosca Interna) 

 

 

ANCORAGEM GUIAJUNTA

TUBO DE CPVC TUBO DE PVC

LUVA DE TRANSIÇÃO

TUBO DE CPVC TUBO DE PVC

LUVA DE TRANSIÇÃO

ADAPTADOR SOLDA/ROSCA

(MARROM)

(BEGE)

TUBO DE CPVC (BEGE) TUBO DE PVC (BRANCO)

LUVA DE TRANSIÇÃO
(BEGE)
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15. O que é o CPVC? 

Policloreto de Vinila Clorado (CPVC) é um termoplástico semelhante ao PVC, fabricado na cor bege. É 
utilizado para transporte nas instalações prediais e industriais de água quente, água fria e sistemas de 
incêndio, além de poder conduzir outros líquidos, no entanto não é indicado para a condução de vapor. 

 
16. Qual é a limitação do CPVC? 

A principal é quanto ao limite de temperatura que é de 80 °C.  

 

17. Quais são as normas regulamentadoras para tubos e conexões de CPVC? 

As normas são as seguintes: 

Aplicações → ASTM D-846/82, NBR 7198:1993 e NBR 10897:2008 

Conexões → ASTM F438 DN 73 a 114 

Tubulações → ASTM F442 DN 73 a 114  

 

18. Quando é necessário uso de isolamento térmico em linhas de CPVC?  

Quando a distância entre o aquecedor e o ponto de consumo estiver acima de 20 metros (ar livre). 

Quando um trecho de tubulação aparente for igual ou superior a 20 m. 

Onde a perda é mais significativa (passagem por câmaras de resfriamento). 

A critério do projetista. 

  

19. Quais as diferenças entre o cobre e de CPVC nas instalações prediais de água fria? 

Cobre: maior durabilidade (50 anos, segundo ABNT); não trinca e não desgasta, porém exige soldagem dos 
componentes e uso de isolante térmico. 

CPVC: menor durabilidade (30 anos, segundo ABNT); é mais maleável tem facilidade de instalação, porém 
na maior parte dos casos, não exige uso de isolamento térmico. 

 

20. Qual procedimento que deve ser adotado no caso da exposição ao sol da tubulação de CPVC? 

Passar uma camada de tinta látex, na cor branca, altamente pigmentada sobre a superfície dos tubos. Em 
instalações industriais, usar a tinta látex branca como fundo ou primer e aplicar a pintura final sobre o látex. 

 

 

  



 

CAPÍTULO 13

13. TUBOS E CONEXÕES 

13.1. Introdução 

Os tubos de PVC e suas conexões são 
matérias-primas o sal comum (cloreto de sódio) e o petróleo. 

O PVC é o segundo termoplástico mais consumido em todo o mundo, com uma demanda mundial de 
resina superior a 35 milhões de ton
evidente que é matéria prima do desenvolvimento sustentável.

Considerando-se as ligações
com anel de borracha ou junta soldável. A solda para PVC é basicamente um solvente com pequena 
quantidade de resina de PVC. E, para facilitar o uso e evitar confusões cada tipo de tubo e suas conexões 
apresenta uma cor. A linha sanitária apresenta tubos e conexões da cor branca.

A caracterização principal de uma tubulação é seu diâmetro, e os tubos de PVC rígidos encontrados no 
mercado possuem diâmetros nominais
pode também expressar as medidas em polegadas e são forn

O PVC é fabricado a partir da resina de PVC que começou a ser desenvolvida em 1835 quando foi 
descoberto o monômero de cloreto de vinila, VCM ou MVC, por Justus Von Liebig.

Em 1839 um artigo foi publicado por Victor Regn
pó branco após a exposição de ampolas seladas com MVC á luz solar, que se acreditava ser o PVC, mas na 
verdade era policloreto de vinilideno.

O primeiro registro da polimerização do MVC e a obtenção 
polimerização foi induzida pela luz e resultou em um pó branco com as propriedades do PVC.

Molécula de PVC 

A base da produção técnica do PVC foi descoberta em 1912 por Fritz Klatte na empresa que trabalhava, a 
Chemische Fabric Grieshei, Elektron. A descoberta foi feita através da rota do acetileno, que é a reação deste 
gás com o cloreto de hidrogênio.

Outras maneiras de se fabricar o PVC foram descobertas por Fritz, no entanto a empresa falou na 
construção de aparelhos capazes de processar a PVC que pudessem superar a instabilidade ao calor. Esse fato 
levou à suspensão da manutenção das patentes, possibilitando outras empresas produzirem o PVC.

Em 1926 W. Semon descobriu com a adição de plastificantes o primeiro elastô
utilizado até os dias atuais para recobrimento de fios e cabos elétricos.

Posteriormente o PVC foi aprimorado, com a adição de compostos organometálicos, estabilizantes 
térmicos, o problema de baixa instabilidade ao calor foi superado.

3 

TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO

Os tubos de PVC e suas conexões são fabricados a partir do plástico policloreto de vinila, que tem como 
primas o sal comum (cloreto de sódio) e o petróleo.  

O PVC é o segundo termoplástico mais consumido em todo o mundo, com uma demanda mundial de 
resina superior a 35 milhões de toneladas no ano de 2005.  É reciclável e devido suas características fica 

do desenvolvimento sustentável. 

ligações, os tubos e conexões possuem duas opções de acoplamento: junta elástica 
junta soldável. A solda para PVC é basicamente um solvente com pequena 

quantidade de resina de PVC. E, para facilitar o uso e evitar confusões cada tipo de tubo e suas conexões 
apresenta uma cor. A linha sanitária apresenta tubos e conexões da cor branca. 

A caracterização principal de uma tubulação é seu diâmetro, e os tubos de PVC rígidos encontrados no 
cado possuem diâmetros nominais variando de DN 20 até DN 500 mm, dependendo do fabricante, que 

pode também expressar as medidas em polegadas e são fornecidos em barras de 03 a 06 metros.

O PVC é fabricado a partir da resina de PVC que começou a ser desenvolvida em 1835 quando foi 
descoberto o monômero de cloreto de vinila, VCM ou MVC, por Justus Von Liebig.

Em 1839 um artigo foi publicado por Victor Regnault, aluno de Liebig, que relatava o aparecimento de um 
pó branco após a exposição de ampolas seladas com MVC á luz solar, que se acreditava ser o PVC, mas na 
verdade era policloreto de vinilideno. 

O primeiro registro da polimerização do MVC e a obtenção do policloreto de vinila em 1872, a 
polimerização foi induzida pela luz e resultou em um pó branco com as propriedades do PVC.

A base da produção técnica do PVC foi descoberta em 1912 por Fritz Klatte na empresa que trabalhava, a 
che Fabric Grieshei, Elektron. A descoberta foi feita através da rota do acetileno, que é a reação deste 

gás com o cloreto de hidrogênio. 

Outras maneiras de se fabricar o PVC foram descobertas por Fritz, no entanto a empresa falou na 
s capazes de processar a PVC que pudessem superar a instabilidade ao calor. Esse fato 

levou à suspensão da manutenção das patentes, possibilitando outras empresas produzirem o PVC.

Em 1926 W. Semon descobriu com a adição de plastificantes o primeiro elastô
utilizado até os dias atuais para recobrimento de fios e cabos elétricos. 

Posteriormente o PVC foi aprimorado, com a adição de compostos organometálicos, estabilizantes 
térmicos, o problema de baixa instabilidade ao calor foi superado. 
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DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO 

fabricados a partir do plástico policloreto de vinila, que tem como 

O PVC é o segundo termoplástico mais consumido em todo o mundo, com uma demanda mundial de 
eladas no ano de 2005.  É reciclável e devido suas características fica 
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descoberto o monômero de cloreto de vinila, VCM ou MVC, por Justus Von Liebig. 

ault, aluno de Liebig, que relatava o aparecimento de um 
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polimerização foi induzida pela luz e resultou em um pó branco com as propriedades do PVC. 

 

A base da produção técnica do PVC foi descoberta em 1912 por Fritz Klatte na empresa que trabalhava, a 
che Fabric Grieshei, Elektron. A descoberta foi feita através da rota do acetileno, que é a reação deste 

Outras maneiras de se fabricar o PVC foram descobertas por Fritz, no entanto a empresa falou na 
s capazes de processar a PVC que pudessem superar a instabilidade ao calor. Esse fato 

levou à suspensão da manutenção das patentes, possibilitando outras empresas produzirem o PVC. 

Em 1926 W. Semon descobriu com a adição de plastificantes o primeiro elastômero termoplástico, 

Posteriormente o PVC foi aprimorado, com a adição de compostos organometálicos, estabilizantes 
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Apenas na década de 1920 o PVC começou a ser produzido comercialmente nos EUA, na década de 1930 
na Alemanha, na década de 40 na Inglaterra e no Brasil só teve inicio em 1954 mediante a associação 

de B.F. Goofrich (EUA) e das Indústrias Químicas Matarazzo. 

 

Fabricação do PVC 

13.2. Características do PVC 

O processo de obtenção das resinas de PVC fornece as características únicas de processo. A maioria dos 
polímeros é fornecida na forma de grânulos resultantes de diversos processos de polimerização, enquanto as 
resinas de PVC são comercializadas na forma de pó branco e fino.  

Os grânulos são vendidos prontos para o processamento, normalmente aditivados em alguma parte do 
processo de produção, enquanto a resina deve receber os aditivos para ser processada. 

A tecnologia do PVC constitui-se na morfologia e aditivos incorporados, sua versatilidade de aplicações é 
obtida da infinidade de combinações possíveis de aditivos. 

Essa mistura de resina com aditivos é conhecida como composto vinilico ou de PVC. A resina é totalmente 
atóxica e inerte. 

 

 

  

Fabricação do PVC  
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13.3. Fabricantes 

FABRICANTE: Tigre 

End.: Rua dos Bororós,  84 – Distrito Industrial  

Joinville - SC 

CEP: 89.239-290 

Fone: 55  11  3441 5000 

Página: http://www.tigre.com.br/ 

 

FABRICANTE: Amanco Tubos e Conexões 

End.: Av. Eng. Luiz Carlos Berrini,  1681 

São Paulo - SP 

CEP: 04571-011 

Fone: 0800-018770 Fax: 55  11  2126-2649 

Página: http://www.amanco.com.br/ 

13.4.   Vantagens do PVC: 

A principal vantagem é o baixo preço, seguido da grande resistência ao ataque corrosivo de substâncias 
ácidas. Outras características é a sua leveza, a flexibilidade flexibilidade e a facilidade de instalação.   

E como grande desvantagem, o PVC não suporta temperaturas elevadas. 

13.5.   Normas técnicas: 

ABNT NBR 5688:2010 - Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e 
ventilação – Requisitos. 

ABNT NBR 9064:1985 - Anel de borracha do tipo toroidal para tubulação de PVC rígido para esgoto predial e 
ventilação - Dimensões e dureza - Padronização 

NBR 8160:1999 Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 

13.6.   Tabelas Dimensionais: 

13.6.1. Série Normal 

TUBO  -  SÉRIE NORMAL 

DN B 

(mm) 

D 

(mm) 

e 

(mm) 

L 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 26,0 40,0 1,2 6000 

50 2 42,0 50,7 1,6 6000 

75 3 48,0 75,5 1,7 6000 

100 4 55,0 101,6 1,8 6000 

150 6 73,0 150,0 2,5 6000 

200 8 77,0 200,0 3,6 6000 

FONTE: TIGRE 



 ��� 

 

CRUZETA  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

H 

(mm) 

R 

(
o
) 

 

 

(mm) (Pol) 

        

100 4 132,0 50,4 118,2 102,4 225,8 87,5 

        

        

FONTE: TIGRE 

 

 

ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

DE 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

      

      

100 4 121,5 57,0 98,0 101,6 

      

      

      

FONTE: TIGRE 

 

 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

DE 

(mm) 

d 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

      

      

50x40 2x1.1/2 77,0 26,0 50,7 40,0 

      

      

      

FONTE: TIGRE 
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CAP  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

D 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 18,0 40,0 

50 2 39,0 50,7 

75 3 44,0 75,5 

100 4 50,0 101,6 

150 6 67,0 150,0 

200 8 103,0 200,5 

FONTE: TIGRE 

 

 

CURVAR 45
o
  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

d 

(mm) 

e 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 58,0 45,0 40,0 40,0 14,5 

       

       

100 4 98,0 92,0 101,6 101,6 19,0 

       

       

FONTE: TIGRE 

 

 

CURVA 45
o  

LONGA  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

R 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

50 2 124,0 42,0 97,0 50,7 105,0 

75 3 185,0 48,0 152,0 75,5 170,0 

100 4 220,0 55,0 175,0 101,6 200,0 

150 6 300,0 73,0 227,0 150,0 350,0 

200 8 420,0 77,0 400,0 200,0 450,0 

FONTE: TIGRE 
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CURVA 90
o  

CURTA  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

R 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 52,0 18,0 34,0 40,0 34,0 

50 2 95,0 39,0 55,0 50,7 77,4 

75 3 105,0 44,0 64,0 75,5 56,6 

100 4 135,6 50,0 80,8 106,6 101,6 

       

FONTE: TIGRE 

 

 

CURVA 90
o  

LONGA  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

R 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 162,0 34,0 128,0 40,0 100,0 

50 2 185,0 42,0 157,0 50,7 108,0 

75 3 296,0 48,0 254,0 75,5 180,0 

100 4 344,0 55,0 327,0 101,6 208,0 

150 6 506,0 73,0 433,0 150,0 350,0 

200 8 550,0 77,0 473,0 200,0 450,0 

FONTE: TIGRE 

 

 

 

JOELHO 45
o 

  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 27,5 18,0 18,0 40,0 

50 2 57,6 39,0 46,0 50,7 

75 3 68,7 44,0 52,0 75,5 

100 4 81,4 50,0 59,0 101,6 

150 6 101,3 67,0 67,0 150,0 

200 8 198,0 77,0 115,0 200,0 

FONTE: TIGRE 
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JOELHO 90
o  

 -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 39,0 18,0 21,0 40,0 

50 2 70,6 40,1 29,9 50,7 

75 3 90,0 44,0 44,0 75,5 

100 4 110,0 50,0 58,0 101,6 

150 6 144,0 67,0 86,0 150,0 

200 8 233,0 77,0 156,0 200,0 

FONTE: TIGRE 

 

 

JOELHO 90
o  

 COM ANEL  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

b 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) (mm) (Pol) 

       

       

40 1.1/2 39,0 26,0 18,0 21,0 40,0 

       

       

       

FONTE: TIGRE 

 

 

JOELHO 90
o  

 COM VISITA  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

d 

(mm) 

H 

(mm) 

b 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

         

         

100x50 4x2 108,0 50,0 92,0 101,6 50,7 202,0 39,0 

         

         

         

FONTE: TIGRE 
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JUNÇÃO DUPLA  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

H 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

       

       

75 3 94,5 44,0 68,0 75,5 206,5 

100 4 129,0 50,0 80,0 101,6 259,0 

       

       

FONTE: TIGRE 

 

 

JUNÇÃO INVERTIDA  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

d 

(mm) 

H 

(mm) 

b 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

         

         

75x50 3x2 137,0 41,0 38,0 23,0 92,0 75,5 50,7 

75x75 3x3 137,0 41,0 41,5 23,0 102,5 75,5 75,5 

         

         

FONTE: TIGRE 

 

 

JUNÇÃO SIMPLES  -  SÉRIE NORMAL 

DN B 

(mm) 

b 

(mm) 

C 

(mm) 

c 

(mm) 

D 

(mm) 

d 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

40x40 
1.1/2x 

1.1/2 
18,0 18,0 27,0 50,0 40,0 40,0 

50 x 50 2x2 39,0 39,0 56,5 64,0 50,7 50,7 

75 x 50 3x2 44,0 39,0 50,0 79,5 75,5 50,7 

75 x 75 3x3 44,0 44,0 68,0 94,5 75,5 75,5 

100 x 50 4x2 50,0 39,0 44,5 100,0 101,6 50,7 

100 x 75 4x3 50,0 44,0 61,6 110,5 101,6 75,5 

100 x 100 4x4 50,0 50,0 80,0 129,0 101,6 101,6 

150 x 100 6x4 67,0 50,0 66,0 164,0 150,0 101,6 

150 x 150 6x6 67,0 67,0 99,0 185,0 150,0 150,0 

200 x 200 8x8 77,0 77,0 115,0 185,0 200,0 200,0 

FONTE: TIGRE 
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LUVA DE CORRER
 
  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

D 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 45,0 40,5 

50 2 82,5 51,1 

75 3 93,0 76,0 

100 4 113,0 102,1 

150 6 140,0 150,5 

200 8 210,0 200,5 

FONTE: TIGRE 

 

 

LUVA SIMPLES
  
 -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 39,0 18,0 40,0 

50 2 62,0 39,0 50,7 

75 3 72,2 44,0 75,5 

100 4 83,5 50,0 101,6 

150 6 128,0 67,0 150,0 

200 8 157,0 77,0 200,0 

FONTE: TIGRE 

 

 

PLUG
  
 -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

DE 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

     

50 2 64,0 39,0 50,7 

75 3 73,6 44,0 75,5 

100 4 74,3 41,1 101,6 

     

     

FONTE: TIGRE 
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REDUÇÃO EXCÊNTRICA  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

DE 

(mm) 

d 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

       

75x50 3x2 108,5 39,0 52,0 75,5 50,7 

100x50 4x2 130,5 39,0 59,0 101,6 50,7 

100x75 4x3 122,0 44,0 59,0 101,6 75,5 

150x100 6x4 148,9 50,0 67,0 150,0 101,6 

200x150 8x6 163,5 60,0 77,0 200,0 150,0 

FONTE: TIGRE 

 

TÊ  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

H 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

40x40 1.1/2x1.1/2 18,0 39,0 57,0 78,0 

50 x 50 2x2 46,0 84,6 118,4 152,0 

75 x 50 3x2 52,0 109,8 142,8 194,5 

75 x 75 3x3 52,0 109,8 147,8 194,5 

100 x 50 4x2 59,0 97,6 143,4 178,0 

100 x 75 4x3 59,0 115,3 160,6 206,0 

100 x 100 4x4 61,0 137,6 180,8 241,0 

150 x 100 6x4 67,0 143,9 204,2 268,9 

150 x 150 6x6 67,0 182,5 254,0 330,0 

200 x 200 8x8 77,0 188,0 302,0 400,0 

FONTE: TIGRE 

 

 

TÊ DE INSPEÇÃO
  
 -  SÉRIE NORMAL 

DN 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
D 

(mm) 
d 

(mm) 
H 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

        

        

100x75 4x2.1/2 95 50 67,3 101,6 2 1/2" 187 

        

        

        

FONTE: TIGRE 
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TERMINAL DE VENTILAÇÃO  -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

      

      

50 2 64,0 62,0 25,5 50,7 

75 3 73,0 87,0 31,5 75,5 

100 4 85,0 115,0 40,0 101,6 

      

FONTE: TIGRE 

 

 

VÁLVULA DE RETENÇÃO
  
 -  SÉRIE NORMAL 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

     

     

100 4 278,0 92,2 106,5 

     

     

     

FONTE: TIGRE 

 

ANEL DE BORRACHA  -  SÉRIE NORMAL 

DN D 

(mm) 

e 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 37,0 5,0 

50 2 49,5 6,2 

75 3 74,6 6,2 

100 4 101,3 6,2 

150 6 149,8 9,2 

200 8 201,7 13,2 

FONTE: TIGRE 
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13.6.2. Série Reforçada 

TUBO  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN B 

(mm) 

D 

(mm) 

e 

(mm) 

L 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 40,0 40,0 1,8 6000 

50 2 42,0 50,7 1,8 6000 

75 3 48,0 75,5 2,0 6000 

100 4 55,0 101,6 2,5 6000 

150 6 73,0 150,0 3,6 6000 

FONTE: TIGRE 

 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

DE 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

      

50x40 2x1.1/2 87,8 37,0 40,0 50,7 

      

FONTE: TIGRE 

 

CAP  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

D 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

    

75 3 44,0 75,5 

100 4 50,0 101,6 

150 6 67,0 150,0 

    

FONTE: TIGRE 

 

CURVAR 45
o
  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

d 

(mm) 

e 

(mm) 

DE 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

       

100 4 98,0 92,0 101,6 19,0 101,6 

       

       

FONTE: TIGRE 
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CURVAR 90
o
  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

d 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

       

       

100 4 98,0 80,0 92,0 101,6 101,6 

       

       

       

FONTE: TIGRE 

 

 

CURVA 87
o
 30'  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

     

75 3 97,5 44,0 75,5 

100 4 126,4 50,0 101,6 

150 6 115,0 67,0 150,0 

     

FONTE: TIGRE 

 

 

 

JOELHO 45
o
 PARA PÉ DE COLUNA  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

      

      

100 4 61,0 50,0 84,0 101,6 

      

      

FONTE: TIGRE 
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JOELHO 45
o
  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 43,0 37,0 53,5 40,0 

50 2 46,0 39,0 58,1 50,7 

75 3 52,0 44,0 69,8 75,5 

100 4 61,0 50,0 82,7 101,6 

150 6 71,0 67,0 104,6 150,0 

FONTE: TIGRE 

 

 

 

JOELHO 90
o
  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 63,0 37,0 25,0 40,0 

50 2 72,0 39,0 31,0 50,7 

75 3 89,8 44,0 45,6 75,5 

100 4 109,8 50,0 60,2 101,6 

150 6 146,0 67,0 86,0 150,0 

FONTE: TIGRE 

 

 

 

JOELHO 90
o
 COM VISITA -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

b 

(mm) 

c 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

       

       

100x75 4x3 101,4 41,7 61,6 39,6 61,0 

       

       

       

FONTE: TIGRE 

 

 



 ��� 

JUNÇÃO DUPLA -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

c 

(mm) 

D 

(mm) 

H 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

       

       

100 4 127,5 50,0 80,0 101,6 257,5 

       

       

       

FONTE: TIGRE 

 

 

JUNÇÃO SIMPLES -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

d 

(mm) 

H 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

40x40 1.1/2 51,5 88,0 40,0 40,0 139,5 

50x50 2 56,5 103,0 50,7 50,7 159,5 

75x75 4 68,0 139,2 75,5 75,5 207,2 

100x75 4x3 61,0 154,5 101,6 75,5 219,0 

100x100 4x4 80,0 177,5 101,6 101,6 257,5 

150x100 6x4 71,0 207,0 150,0 101,6 292,5 

150x150 6 96,2 254,0 150,0 150,0 350,2 

FONTE: TIGRE 

 

 

LUVA DE CORRER  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

D 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

    

75 3 85,9 76,3 

100 4 97,1 102,7 

150 6 140 150,5 

    

FONTE: TIGRE 
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LUVA SIMPLES  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 67,0 37,0 40,0 

50 2 74,7 39,0 50,7 

75 3 86,7 44,0 75,5 

100 4 99,0 50,0 101,6 

150 6 123,7 67,0 150,0 

FONTE: TIGRE 

 

 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

d 

(mm) 

DE 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

      

75x50 3x2 75,8 39,0 50,7 75,5 

100x75 4x3 78,0 44,0 75,5 101,6 

150x100 6x4 106,0 50,0 101,6 150,0 

      

FONTE: TIGRE 

 

 

TE DE INSPEÇÃO  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

D 

(mm) 

dr 

(Pol) 

 

 

(mm) (Pol) 

       

       

75x65 3x2.1/2 125,3 43,0 54,7 75,5 2.1/2 

100x65 4x2.1/2 137,0 50,0 68,3 101,6 2.1/2 

150x100 6x4 268,0 67,0 106,5 150,0 4 

       

       

FONTE: TIGRE 
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TE  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

b 

(mm) 

c 

(Pol) 

  

(mm) (Pol) 

       

75 3 186,0 44,0 42,0 44,0 59,0 

100x75 4x3 208,1 50,0 41,3 44,0 72,6 

100 4 241,0 50,0 53,4 50,0 80,8 

150x100 6x4 271,5 67,0 59,8 50,0 102,7 

150 6 330,0 67,0 80,5 67,0 120,0 

       

FONTE: TIGRE 

 

ANEL DE BORRACHA  -  SÉRIE REFORÇADA 

DN D 

(mm) 

e 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

40 1.1/2 40,9 3,5 

50 2 49,5 6,2 

75 3 74,6 6,2 

100 4 101,3 6,2 

150 6 149,8 9,2 

FONTE: TIGRE 
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13.6.3. Caixas e Ralos 

CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL 

BITOLA D 

(mm) 

F 

(mm) 

H 

(mm) 

d1 

(mm) 

d2 

(mm) 

 
 

(mm) 

      

100x140x50 101,6 50,5 141,5 50,7 40,0 

150x170x75 150,3 50,5 173 75,5 40,0 

      

FONTE: TIGRE 

 

CAIXA SIFONADA - TRÊS ENTRADAS 

BITOLA A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

(mm) 

  

(mm) 

      

100 x 100 x 50 100,0 56,0 101,6 50,7 40,0 

      

      

FONTE: TIGRE 

 

 

CAIXA SIFONADA - SETE ENTRADAS 

BITOLA A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

(mm) 

  

(mm) 

      

150 x 150 x 50 155,0 105,0 147,0 50,7 40,0 

      

      

FONTE: TIGRE 

 

CAIXA SIFONADA - TRÊS ENTRADAS 

BITOLA A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

(mm) 

 
 

(mm) 

      

150 x 150 x 50 155,0 105,0 101,6 50,7 40,0 

      

      

FONTE: TIGRE 
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CAIXA SIFONADA - TRÊS ENTRADAS 

BITOLA 

(mm) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

(mm) 

 
 

      

150 x 185 x 75 185.0 121.0 147,0 76,0 40,0 

      

      

FONTE: TIGRE 

 

 

CAIXA SIFONADA - TRÊS ENTRADAS 

BITOLA 

(mm) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

D2 

(mm) 

D3 

(mm) 

 
 

      

250 x 230 x 75 230,0 129,0 169,0 250,0 75,5 

250 x 172 x 50 172,0 111,0 111,0 250,0 50,7 

      

FONTE: TIGRE 

 

CAIXA SECA 

BITOLA 

(mm) 

A 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

F 

(mm) 

de 

(mm) 

 
 

      

100 x 100x 40 100,0 60,6 101,6 24,8 37,5 

      

      

FONTE: TIGRE 

 

 

RALO COM SAÍDA ARTICULADA 

BITOLA 

(mm) 

D 

(mm) 

d 

(mm) 

H 

(mm) 

b 

(mm) 

h 

(mm) 

 
 

      

100x40 101,6 40,0 84,5 18,0 73,0 

      

      

FONTE: TIGRE 
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RALO CÔNICO 

BITOLA 

(mm) 

DE 

(mm) 

D 

(mm) 

A 

(mm) 

F 

(mm) 

d 

(mm) 

  

      

100x40 103,0 97,5 37,0 18,0 40,0 

      

      

FONTE: TIGRE 

 

RALO QUADRADO 

BITOLA 

(mm) 

L2 

(mm) 

F 

(mm) 

A 

(mm) 

L 

(mm) 

d 

(mm) 

 
 

      

100x53x40 99,5 25,0 53,0 94,8 37,0 

      

      

FONTE: TIGRE 

 

13.7. Exemplo de Especificação Técnica 

ESPECIFICAÇÃO  

Tubos: 
DN 40 (1.1/2”)  

Tubos de PVC rígido (branco), fabricados com dimensões conforme 
ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais de esgoto sanitário 
secundário conforme NBR 8160:1999, extremidades com pontas lisas e 
bolsa para cola. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   

Conexões: 
DN 40 (1.1/2”)  

Conexões de PVC rígido (branco), fabricados com dimensões conforme 
ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais de esgoto sanitário 
secundário conforme NBR 8160:1999, extremidades com pontas lisas e 
bolsa para cola. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   

Tubos: 
DN 50 (2”)  
a 
DN 200 (8”) 

Tubos de PVC rígido (branco), série normal, fabricados com dimensões 
conforme ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais de esgoto 
sanitário primário conforme NBR 8160:1999, extremidades com pontas 
lisas e bolsa para cola ou ligação com junta elástica com anel de 
borracha. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   

Conexões: 
DN 50 (2”)  
a 
DN 200 (8”) 

Conexões de PVC rígido (branco), série normal, fabricados com 
dimensões conforme ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais de 
esgoto sanitário primário conforme NBR 8160:1999, extremidades com 
pontas lisas e bolsa para cola ou ligação com junta elástica com anel de 
borracha. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 
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13.8. Exemplo de Lista de Material 

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO OBS.: 

   Tubos de PVC rígido (branco), fabricados com dimensões conforme 
ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais de esgoto sanitário 
secundário conforme NBR 8160:1999, extremidades com pontas 
lisas e bolsa para cola. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

01 12,0 m DN 40 (1.1/2” )  

     

   Conexões de PVC rígido (branco), fabricados com dimensões 
conforme ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais de esgoto 
sanitário secundário conforme NBR 8160:1999, extremidades com 
pontas lisas e bolsa para cola. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

     
   Joelho 45

o
  

02 6 Pç DN 40 (1.1/2")  

     

03 3 Pç Joelho 90
o
  

   DN 40 (1.1/2")  
     

   Tubos de PVC rígido (branco), série normal, fabricados com 
dimensões conforme ABNT NBR 5688:2010, para instalações 
prediais de esgoto sanitário primário conforme NBR 8160:1999, 
extremidades com pontas lisas e bolsa para cola ou ligação com 
junta elástica com anel de borracha. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

     

   Luva Simples  

04 3 Pç DN 50 (2")  
05 2 Pç DN 75 (3")  

     

   Joelho 45
o
  

06 2 Pç DN 50 (2")  

07 4 Pç DN 75 (3")  
08 1 Pç DN 100 (4")  

     

   Junção Dupla  

09 1 Pç DN 75 (3")  

10 1 Pç DN 100 (4")  
     

   Junção Simples  

11 1 Pç DN 75x75 (3"x3")  

12 1 Pç DN 100x75 (4"x3")  

     
   Junção Invertida  

13 2 Pç DN 75x75 (3"x3")  

     

   Anel de borracha, tipo toroidal, série normal, fabricados com 
dimensões conforme ABNT NBR 9064:1985, para instalações 
prediais de esgoto sanitário primário conforme NBR 8160:1999, para 
ligação com junta elástica. 

 

14 2 Pç DN 50 (2")  

15 4 Pç DN 75 (3")  
16 1 Pç DN 100 (4")  
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13.9. Questões resolvidas: 

1. Qual e a inclinação indicada para uma rede de esgoto residencial de 100 mm? 

A inclinação indicada, conforme a NBR 8160 da ABNT, deve ser no mínimo 1%, para garantir o perfeito 
escoamento. 

 

 2. Posso utilizar o veda-rosca para instalações de esgoto? 

Nas linhas de esgoto, tanto para a série normal como para a série reforçada, existem 2 opções de 
execução das ligações: a primeira executada com a utilização do adesivo para pvc, onde as conexões são 
coladas; e a segunda opção é a utilização do anel de vedação em conjunto com pasta lubrificante, onde o anel 
é colocado na virola (espaço destinado ao anel) e a pasta lubrificante é passada na face externa do anel e no 
tubo. Estas são as duas formas recomendadas de execução das ligações, sendo que o veda-rosca não é 
indicado para tal finalidade. 

 

3. É correto usar adesivo plástico em tubos de esgoto? 

Sim. Como o tubo de esgoto possui bolsa de dupla atuação, pode-se utilizar ou o adesivo plastico, ou a 
junta elástica. 

 

4. Posso utilizar o adesivo plastico e o anel de borracha simultaneamente em instalações de esgoto? 

Não, devemos nos utilizar de apenas um dos meios de ligação, o adesivo plastico ou o anel elástico. 

 

5. Qual a diferença entre os tubos e conexões utilizados em esgoto sanitário e em água pluviais? 

Não há diferença, são tubos e conexões de pvc rígido fabricados com dimensões conforme a norma 

ABNT NBR 5688:2010. 

 

6. Qual a inclinação recomendada para a instalação da válvula de retenção de esgoto DN 100mm? 

A válvula de retenção esgoto DN 100mm foi desenvolvida para ser instalada totalmente nivelada, isto 
porque ela já possui o caimento necessário para a linha de esgoto, com a entrada num nível mais alto do que a 
saída. 

 

7. Qual a tinta indicada para pintura de tubos de PVC, branco ou marrom, que fiquem expostos ao tempo? 

Para proteção da tubulação contra a ação dos Raios U.V., recomendamos uma pintura com tinta a base de 
água (pva), não sendo indicadas tintas com base em solventes ou óleo, pois estes podem acarretar na perda da 
resistência da tubulação. 

 

8. Qual a norma de fabricação dos tubos e conexões utilizados na ventilação do esgoto primário? 

São tubos e conexões de pvc rígido fabricados com dimensões conforme a norma ABNT NBR 5688:2010, os 

mesmos utilizados em sistemas de esgoto sanitário e de águas pluviais. 

 

9. O que é um "sistema de esgoto sanitário"? 

É um sistema formado por tubos e conexões interligados, que tem por finalidade coletar e conduzir os 
efluentes de esgoto sanitário. 

 

10. O que é um "sistema de águas pluviais"? 

É um sistema formado por calhas, tubos e conexões interligados, que tem por finalidade coletar e conduzir 
as águas pluviais coletadas por coberturas impermeabilizadas. 
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11. O esquema das figuras abaixo representa um banheiro em um edifício. Identifique a função de cada 
um dos elementos da instalação do banheiro e indique o sentido de fluxo. 

  

FONTE: Esquema montado em sala ambiente da FATEC-SP 

FOTO: Do autor 

 

 

PONTO DESCRIÇÃO 

1 Caixa Sifonada 

2 Caixa Seca 

3 Ponto para interligação da Bacia Sanitária 

4 Ponto para interligação do Lavatório 

5 Ponto para interligação do Bidê 

6 Ponto para interligação da Banheira 

 

 

LINHA DESCRIÇÃO 

7 Tubo de Queda de Esgoto Sanitário 

8 Coluna de Ventilação 

 

 

RAMAL DESCRIÇÃO 

9 Ventilação da Caixa Sifonada - Interliga o Ramal 15 com a Coluna de Ventilação  

10 Tubo de Esgoto Secundário - Interliga a Caixa Seca com a Caixa Sifonada 

11 Tubo de Esgoto Secundário - Interliga a Banheira com a Caixa Sifonada 

12 Tubo de Esgoto Secundário - Interliga o Lavatório com a Caixa Sifonada 

13 Tubo de Esgoto Secundário - Interliga o Bidê com a Caixa Sifonada 

14 Tubo de Esgoto Primário - Interliga a Bacia Sanitária com o Tubo de Queda de Esgoto Sanitário 

15 Tubo de Esgoto Primário - Interliga a Caixa Sifonada com o ramal de Esgoto Primário 
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12. Faça uma especificação técnica de tubos e conexões para Esgoto Sanitário em edifícios. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
Tubos: 
DN 40 (1.1/2”)  

Tubos de PVC rígido (branco), fabricados com dimensões conforme 
ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais de esgoto sanitário 
secundário conforme NBR 8160:1999, extremidades com pontas lisas 
e bolsa para cola. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   
Conexões: 
DN 40 (1.1/2”)  

Conexões de PVC rígido (branco), fabricados com dimensões 
conforme ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais de esgoto 
sanitário secundário conforme NBR 8160:1999, extremidades com 
pontas lisas e bolsa para cola. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   
Tubos: 
DN 50 (2”)  
a 
DN 100 (4”) 

Tubos de PVC rígido (branco), série normal, fabricados com dimensões 
conforme ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais de esgoto 
sanitário primário conforme NBR 8160:1999, extremidades com 
pontas lisas e bolsa para cola ou ligação com junta elástica com anel 
de borracha. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   
Conexões: 
DN 50 (2”)  
a 
DN 100 (4”) 

Conexões de PVC rígido (branco), série normal, fabricados com 
dimensões conforme ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais 
de esgoto sanitário primário conforme NBR 8160:1999, extremidades 
com pontas lisas e bolsa para cola ou ligação com junta elástica com 
anel de borracha. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   
Tubos: 
DN 100 (4”) 
 
(Tubos de queda) 

Tubos de PVC rígido (branco), série normal, fabricados com dimensões 
conforme ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais de esgoto 
sanitário primário conforme NBR 8160:1999, extremidades com 
pontas lisas e bolsa para cola ou ligação com junta elástica com anel 
de borracha. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   
Conexões: 
DN 100 (4”)  
 
(Tubos de queda) 

Conexões de PVC rígido (branco), fabricados com dimensões 
conforme ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais de esgoto 
sanitário primário conforme NBR 8160:1999, extremidades com 
pontas lisas e bolsa para cola ou ligação com junta elástica com anel 
de borracha. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   
Tubos: 
DN 150 (6”) e 
DN 200 (8”) 
(Tubos de queda 
e enterrados) 

Tubos de PVC rígido (bege), série reforçada, fabricados com 
dimensões conforme ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais 
de esgoto sanitário primário conforme NBR 8160:1999, extremidades 
com pontas lisas e bolsa para cola ou ligação com junta elástica com 
anel de borracha. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   
Conexões: 
DN 150 (2”) e 
DN 200 (8”) 
(Tubos de queda 
e enterrados) 

Conexões de PVC rígido (bege), série reforçada, fabricados com 
dimensões conforme ABNT NBR 5688:2010, para instalações prediais 
de esgoto sanitário primário conforme NBR 8160:1999, extremidades 
com pontas lisas e bolsa para cola ou ligação com junta elástica com 
anel de borracha. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   

 

13. Baseado na especificação técnica de tubos e conexões para Esgoto Sanitário em edifícios da 
questão 12, responda: como deve ser uma coluna de ventilação de DN 75 (3")? 

Tubo e conexões de PVC rígido (branco), série normal. 
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14. Baseado na especificação técnica de tubos e conexões para Esgoto Sanitário em edifícios da 
questão 12, responda: como deve ser um tubo de queda de DN 75 (3")? 

Tubo e conexões de PVC rígido (branco), série normal. 

 

15. Baseado na especificação técnica de tubos e conexões para Esgoto Sanitário em edifícios da 
questão 12, responda: como deve ser um tubo de queda de DN 100 (4")? 

Tubo e conexões de PVC rígido (bege), série reforçada. 

 

16. Baseado na especificação técnica de tubos e conexões para Esgoto Sanitário em edifícios da 
questão 12, responda: como deve ser um tubo de queda de DN 150 (6")? 

Tubo e conexões de PVC rígido (bege), série reforçada. 

 

17. Baseado na especificação técnica de tubos e conexões para Esgoto Sanitário em edifícios da 
questão 12, responda: como deve ser um tubo enterrado de DN 100 (4")? 

Tubo e conexões de PVC rígido (branco), série normal. 

 

18. Baseado na especificação técnica de tubos e conexões para Esgoto Sanitário em edifícios da 
questão 12, responda: como deve ser um tubo enterrado de DN 150 (6") e DN 200 (8")? 

Tubo e conexões de PVC rígido (bege), série reforçada. 

 

19. Quais os diâmetros normalmente utilizados em instalações prediais de Esgoto Sanitário Predial? 

Para esgoto sanitário secundário é utilizado o DN 40 (1.1/2"), série normal (branco).  

Para esgoto sanitário primário são utilizados os diâmetros DN 50 (2"), DN 75 (3") e DN 100 (4"), série 
normal (branco).  

Para tubos de queda e tubos enterrados nos diâmetros DN 100 (4") e DN 150 (6"), série reforçada (bege). 

 

20. Quais os diâmetros normalmente utilizados em instalações prediais de Esgoto Sanitário Residencial? 

Para residências térreas ou assobradadas são utilizados tubos e conexões da série normal (branco), nos 
diâmetros DN 40 (1.1/2") a DN 100 (4") e raramente utilizado o tubo de DN 150 (6").  
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CAPÍTULO 14 

14. VÁLVULAS E ACESSÓRIOS 

14.1. Válvulas e acessórios em PVC 

14.1.1. Válvula Esfera extremidades para cola - Tripartida 

Para uso residencial e predial em tubulações aparentes na distribuição de água fria e em sistemas de 
recirculação e tratamento de água de piscinas. 

Para uso industrial na condução de produtos químicos e outros fluidos isentos de sólidos em suspensão. 

Válvula com o corpo tripartido, passagem plena, acionamento manual e extremidades para cola. 

Em algumas aplicações o acinamento manual pode ser substituído por um atuador elétrico ou pneumático. 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PVC (cinza) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Alavanca: ABS (laranja) 

Temperatura máxima de serviço: 60 
o
C 

Norma de Fabricação: ISO 16137:2006   

 ACIONAMENTO ELÉTRICO ACIONAMENTO PNEUMÁTICO 

 

VÁLVULA ESFERA EXTREMIDADES PARA COLA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

E 

(mm) 

F 

(mm) 

L 

(mm) 

Z 

(mm) (mm) (Pol) 

20 1/2 16 96,0 43,0 81,0 20,0 33,0 22,0 16,0 56,0 

25 3/4 16 105,0 53,0 87,0 25,0 49,0 33,0 19,0 61,0 

32 1 16 116,0 63,0 102,0 32,0 74,0 42,0 22,0 66,0 

40 1.1/4 10 141,0 75,0 124,0 40,0 82,0 53,0 26,0 81,0 

50 1.1/2 10 156,0 86,0 148,0 50,0 97,0 61,0 31,0 84,0 

60 2 10 184,0 93,0 173,0 60,0 120,0 77,0 38,0 98,0 

(*) PARA ÁGUA A 20 oC  

 
 

FONTE: TIGRE 
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14.1.2. Válvula Esfera extremidades com roscas - Tripartidas 

Para uso residencial e predial em tubulações aparentes na distribuição de água fria e em sistemas de 
recirculação e tratamento de água de piscinas. 

Para uso industrial na condução de produtos químicos e outros fluidos isentos de sólidos em suspensão. 

Válvula com o corpo tripartido, passagem plena, acionamento manual e extremidades com roscas BSP. 

Em algumas aplicações o acinamento manual pode ser substituído por um atuador elétrico ou pneumático. 

 

 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PVC (cinza) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Alavanca: ABS (laranja) 

Rosca: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Temperatura máxima de serviço: 60 
o
C 

Norma de Fabricação: ISO 16137:2006 
  

 ACIONAMENTO ELÉTRICO ACIONAMENTO PNEUMÁTICO 

 

 

 

VÁLVULA ESFERA EXTREMIDADES COM ROSCAS 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

E 

(mm) 

F 

(mm) 

L 

(mm) 

Z 

(mm) (mm) (Pol) 

20 1/2 16 96,0 43,0 81,0 20,0 33,0 22,0 16,0 56,0 

25 3/4 16 105,0 53,0 87,0 25,0 49,0 33,0 19,0 61,0 

32 1 16 116,0 63,0 102,0 32,0 74,0 42,0 22,0 66,0 

40 1.1/4 10 141,0 75,0 124,0 40,0 82,0 53,0 26,0 81,0 

50 1.1/2 10 156,0 86,0 148,0 50,0 97,0 61,0 31,0 84,0 

60 2 10 184,0 96,0 173,0 60,0 120,0 77,0 38,0 98,0 

(*) PARA ÁGUA A 20 
o
C  

 
 

FONTE: TIGRE 
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14.1.3. Válvula Esfera extremidades para cola - Bipartida 

Para uso residencial e predial em tubulações aparentes na distribuição de água fria e em sistemas de 
recirculação e tratamento de água de piscinas. 

Para uso industrial na condução de produtos químicos e outros fluidos isentos de sólidos em suspensão. 

Válvula com o corpo bipartido (tipo side entry), passagem plena, acionamento manual e extremidades 
para cola. 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PVC (marrom) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Alavanca: PVC (amarelo) 

Temperatura máxima de serviço: 60 
o
C 

 

VÁLVULA ESFERA EXTREMIDADES PARA COLA - BIPARTIDA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

E 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

20 1/2 16 74,0 56,0 76,0 50,0 

25 3/4 16 87,9 64,0 80,0 61,0 

32 1 16 99,5 70,0 90,0 68,0 

40 1.1/4 10 118,6 74,0 110,0 83,0 

50 1.1/2 10 138,2 96,5 140,0 96,0 

60 2 10 165,1 107,0 170,0 115,0 

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 

14.1.4. Válvula Esfera extremidades para rosca - Bipartida 

Para uso residencial e predial em tubulações aparentes na distribuição de água fria e em sistemas de 
recirculação e tratamento de água de piscinas. 

Para uso industrial na condução de produtos químicos e outros fluidos isentos de sólidos em suspensão. 

Válvula com o corpo bipartido (tipo side entry), passagem plena, acionamento manual e extremidades 
para cola. 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PVC (marrom) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Rosca: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Alavanca: PVC (amarelo) 

Temperatura máxima de serviço: 60 
o
C 

 

VÁLVULA ESFERA EXTREMIDADES PARA ROSCA - BIPARTIDA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

E 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

20 1/2 16 78,0 56,0 76,0 50,0 

25 3/4 16 87,9 64,0 80,0 61,0 

32 1 16 99,5 70,0 90,0 68,0 

40 1.1/4 10 113,6 74,0 110,0 83,0 

50 1.1/2 10 127,2 96,5 140,0 96,0 

60 2 10 152,0 107,0 170,0 115,0 

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 
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14.1.5. Válvula Esfera do tipo compacta extremidades para cola - Compacta 

Para uso residencial e predial em tubulações aparentes na distribuição de água fria e em sistemas de 
recirculação e tratamento de água de piscinas. 

Para uso industrial na condução de produtos químicos e outros fluidos isentos de sólidos em suspensão. 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PVC (marrom) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Alavanca: ABS (laranja) 

Temperatura máxima de serviço: 60 oC 

VÁLVULA ESFERA TIPO COMPACTA - EXTREMIDADES PARA COLA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

h 

(mm) 

C 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

20 1/2 10 57,0 83,7 

25 3/4 10 65,7 89,7 

32 1 10 78,6 117,0 

40 1.1/4 10 89,6 124,1 

50 1.1/2 10 107,1 159,9 

60 2 10 121,0 171,0 

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 
o
C 

 

14.1.6. Válvula Esfera do tipo compacta com extremidades com roscas 

Para uso residencial e predial em tubulações aparentes na distribuição de água fria e em sistemas de 
recirculação e tratamento de água de piscinas. 

Para uso industrial na condução de produtos químicos e outros fluidos isentos de sólidos em suspensão, na 
entrada e saída dos tanques e reservatórios. 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PVC (marrom) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Alavanca: ABS (laranja) 

Rosca: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Temperatura máxima de serviço: 60 
o
C 

 

 

VÁLVULA ESFERA TIPO COMPACTA - EXTREMIDADES COM ROSCAS 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

h 

(mm) 

C 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

20 1/2 10 57,0 83,7 

25 3/4 10 65,7 89,7 

32 1 10 78,6 117,0 

40 1.1/4 10 89,6 124,1 

50 1.1/2 10 107,1 159,9 

60 2 10 121,0 171,0 

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 
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14.1.7. Válvula Esfera do tipo compacta com adaptador para caixa d'água 

Para uso residencial e predial em tubulações aparentes na distribuição de água fria, na entrada e saída dos 
reservatórios de água potável. 

Para uso industrial na condução de produtos químicos e outros fluidos isentos de sólidos em suspensão, na 
entrada e saída dos tanques e reservatórios. 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PVC (marrom) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Alavanca: ABS (laranja) 

Rosca Interna: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Temperatura máxima de serviço: 60 
o
C 

 

 

VÁLVULA ESFERA COM ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA - EXTREMIDADE PARA COLA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

A1 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) (mm) (Pol) 

20 1/2 10 125,7 43,0 72,6 20,0 64,3 

25 3/4 10 124,0 43,0 75,0 25,0 70,3 

32 1 10 139,0 43,0 84,0 32,0 79,6 

40 1.1/4 10 164,4 48,0 104,1 40,0 87,4 

50 1.1/2 10 164,0 48,1 106,0 50,0 95,0 

60 2 10 202,1 51,0 108,7 60,0 108,7 

(*) PARA ÁGUA A 20 oC  

  

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 

14.1.8. Válvula de Esfera com volante tipo borboleta - Rosca Macho 

Para uso residencial e predial em tubulações aparentes na distribuição de água fria. 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PVC (marrom) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Alavanca: PVC (marrom) 

Rosca: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Temperatura de serviço: Ambiente 

Norma de fabricação: ABNT NBR 11306 

 

VÁLVULA ESFERA COM VOLANTE TIPO BORBOLETA - ROSCA MACHO 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

20 1/2 7,5 65,0 45,0 

25 3/4 7,5 75,0 47,5 

     

     

     

     

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 
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14.1.9. Válvula de Esfera com volante tipo borboleta - Rosca Fêmea 

Para uso residencial e predial em tubulações aparentes na distribuição de água fria. 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PVC (marrom) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Alavanca: PVC (marrom) 

Rosca: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Temperatura de serviço: Ambiente 

Norma de fabricação: ABNT NBR 11306 

 

VÁLVULA ESFERA COM VOLANTE TIPO BORBOLETA - ROSCA FÊMEA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

20 1/2 7,5 69,5 48,3 

25 3/4 7,5 69,5 50,0 

     

     

     

     

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 

 

14.1.10. Válvula Esfera com cabeça quadrada 

Para uso residencial e predial em tubulações aparentes na distribuição de água fria. 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PVC (marrom) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Rosca: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Temperatura de serviço: Ambiente 

Norma de fabricação: ABNT NBR 11306 

 

VÁLVULA ESFERA COM CABEÇA QUADRADA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

20 1/2 7,5 67,0 53,0 

25 3/4 7,5 75,0 54,5 

     

     

     

     

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 
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14.1.11. Válvula de Pé com Crivo - Extremidade para cola 

Para uso residencial e predial em tubulações de sucção de bombas com a finalidade de manter a bomba 
escorvada. 

Para uso industrial são utilizadas em tubulações de sucção de bombas com a finalidade de manter a 
bomba escorvada, para água produtos químicos com ou sem sólidos em suspensão. 

MATERIAL: 

Corpo e Obturador: PVC (marrom) 

Crivo: Polipropileno (Teflon) 

Temperatura de serviço: Ambiente 

Vedação: Borracha Nitrílica 

 

VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO - EXTREMIDADE PARA COLA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

E 

(mm) 

C 

(mm) 
L 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

       

25 3/4 10 115,4 61,0 48,0 18,5 

32 1 10 132,7 68,0 58,0 22,0 

40 1.1/4 10 160,1 83,0 68,0 26,0 

50 1.1/2 10 189,0 96,0 84,0 31,0 

60 2 10 216,6 115,0 94,0 36,0 

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 

 

 

14.1.12. Válvula de Pé com Crivo - Extremidade com rosca 

Para uso residencial e predial em tubulações de sucção de bombas com a finalidade de manter a bomba 
escorvada. 

Para uso industrial são utilizadas em tubulações de sucção de bombas com a finalidade de manter a 
bomba escorvada, para água ou produtos químicos com ou sem sólidos em suspensão. 

MATERIAL: 

Corpo e Obturador: PVC (marrom) 

Crivo: Polipropileno (Teflon) 

Vedação: Borracha Nitrílica 

Rosca: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Temperatura de serviço: Ambiente 

 

VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO - EXTREMIDADE COM ROSCA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

E 

(mm) 

C 

(mm) 
L 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

       

25 3/4 10 115,4 61,0 48,0 18,5 

32 1 10 132,7 68,0 58,0 22,0 

40 1.1/4 10 160,1 83,0 68,0 26,0 

50 1.1/2 10 189,0 96,0 84,0 31,0 

60 2 10 216,6 115,0 94,0 36,0 

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 

 



 �

 

14.1.13. Válvula de Retenção - Extremidade para cola 

Para uso residencial e predial em tubulações de recalque de bombas com a finalidade de evitar o retorno. 

Para uso instalações industriais de tubulação de água e produtos químicos, com a finalidade de evitar o 
retorno. 

MATERIAL: 

Corpo e Obturador: PVC (marrom) 

Vedação: Borracha Nitrílica 

Instalação: Horizontal ou vertical 

Mola: Aço Inoxidável 

Temperatura máxima de serviço: 45 
o
C 

 

VÁLVULA DE RETENÇÃO - EXTREMIDADE PARA COLA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

L 

(mm) 
E 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

      

25 3/4 10 87,9 18,5 61,0 

32 1 10 99,5 22,0 68,0 

40 1.1/4 10 118,6 26,0 83,0 

50 1.1/2 10 138,2 31,0 96,0 

60 2 10 165,1 36,0 115,0 

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 

 

 

14.1.14. Válvula de Retenção - Extremidade com rosca 

Para uso residencial e predial em tubulações de recalque de bombas com a finalidade de evitar o retorno. 

MATERIAL: 

Corpo e Obturador: PVC (marrom) 

Vedação: Borracha Nitrílica 

Instalação: Horizontal ou vertical 

 

Mola: Aço Inoxidável 

Rosca: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Temperatura máxima de serviço: 45 
o
C 

 

VÁLVULA DE RETENÇÃO - EXTREMIDADE COM ROSCA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

L 

(mm) 
E 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

      

25 3/4 10 87,9 18,5 61,0 

32 1 10 99,5 22,0 68,0 

40 1.1/4 10 118,6 26,0 83,0 

50 1.1/2 10 138,2 31,0 96,0 

60 2 10 165,1 36,0 115,0 

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 
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14.1.15. Ventosa - Extremidade para cola 

Com a função de permitir a saída de ar que tenha ficado ou entrado na tubulação, principalmente nos 
pontos altos com traçado tipo sifão. Admitir a entrada de ar onde ocorrer redução de pressão em pontos altos, 
facilitando o esvaziamento da tubulação, evitando seu colapso no caso de formação de vácuo. 

Aplicações em instalações residenciais, industriais e na irrigação. 

MATERIAL: 

Corpo e Obturador: PVC (marrom) 

Vedação: Borracha Nitrílica 

Instalação: Vertical 

 

Porca e Extremidade: PVC (marrom) 

Temperatura máxima de serviço: 45 
o
C 

 

VENTOSA - EXTREMIDADE PARA COLA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

L 

(mm) 
E 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

      

25 3/4 10 87,9 18,5 61,0 

32 1 10 99,5 22,0 68,0 

50 1.1/2 10 138,2 31,0 96,0 

      

      

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 

 

14.1.16. Ventosa - Extremidade com rosca 

Com a função de permitir a saída de ar que tenha ficado ou entrado na tubulação, principalmente nos 
pontos altos com traçado tipo sifão. Admitir a entrada de ar onde ocorrer redução de pressão em pontos altos, 
facilitando o esvaziamento da tubulação, evitando seu colapso no caso de formação de vácuo. 

Aplicações em instalações residenciais, industriais e na irrigação. 

MATERIAL: 

Corpo e Obturador: PVC (marrom) 

Vedação: Borracha Nitrílica 

Instalação: Vertical 

 

Porca e Extremidade: PVC (marrom) 

Rosca: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Temperatura máxima de serviço: 45 
o
C 

 

VENTOSA - EXTREMIDADE COM ROSCA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

L 

(mm) 
E 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

      

25 3/4 10 87,9 18,5 61,0 

32 1 10 99,5 22,0 68,0 

50 1.1/2 10 138,2 31,0 96,0 

      

      

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 
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14.1.17. Válvula Gaveta - Extremidades para cola 

Para uso residencial e predial em tubulações embutidas na alvenaria, em ambientes como banheiros, 
cozinhas, áreas de serviço na distribuição de água fria, com a função de válvula de bloqueio. 

MATERIAL: 

Corpo e Internos: PVC 

Gaveta: Polipropileno revestido de EPDM 

Volante: ABS 

 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Acabamento: Cromado / Branco / Cinza / Cinza e branco 

Temperatura máxima de serviço: 60 
o
C 

 

VÁLVULA GAVETA - EXTREMIDADES PARA COLA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

H 

(mm) 

 

 

 

(mm) (Pol) 

      

      

25 3/4 7,5 67,6 39,5 104,0 

      

      

      

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 

 

14.1.18. Válvula Gaveta - Extremidades com roscas 

Para uso residencial e predial em tubulações embutidas na alvenaria, em ambientes como banheiros, 
cozinhas, áreas de serviço na distribuição de água fria, com a função de válvula de bloqueio. 

MATERIAL: 

Corpo e Internos: PVC 

Gaveta: Polipropileno revestido de EPDM 

Volante: ABS 

 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Rosca: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Acabamento: Cromado / Branco / Cinza / Cinza e branco 

Temperatura máxima de serviço: 60 
o
C 

 

VÁLVULA GAVETA - EXTREMIDADES PARA COLA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

H 

(mm) 

 

 

 

(mm) (Pol) 

      

      

25 3/4 7,5 67,6 39,5 104,0 

      

      

      

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 
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14.1.19. Válvula Globo - Extremidades para cola 

Para uso residencial e predial, são utilizadas em tubulações embutidas na alvenaria, em ambientes como 
banheiros e cozinhas, com a função de válvula de regulagem. 

MATERIAL: 

Corpo e Internos: PVC 

Gaveta: Polipropileno revestido de EPDM 

Volante: ABS 

 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Acabamento: Cromado / Branco / Cinza / Cinza e branco 

Temperatura máxima de serviço: 60 
o
C 

 

VÁLVULA GLOBO - EXTREMIDADES PARA COLA 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

H 

(mm) 

   

(mm) (Pol) 

      

20 1/2 7,5 66 39,5 99,1 

25 3/4 7,5 71 39,5 99,1 

      

      

      

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 

 

 

14.1.20. Válvula Globo - Extremidades para rosca 

Para uso residencial e predial, são utilizadas em tubulações embutidas na alvenaria, em ambientes como 
banheiros e cozinhas, com a função de válvula de regulagem. 

MATERIAL: 

Corpo e Internos: PVC 

Obturador: Polipropileno revestido de EPDM 

Volante: ABS 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

 

Rosca: ABNT NM ISO 7-1 (BSP) 

Acabamento: Cromado / Branco / Cinza / Cinza e branco 

Temperatura máxima de serviço: 60 
o
C 

 

VÁLVULA GLOBO - EXTREMIDADES COM ROSCAS 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

H 

(mm) 

   

(mm) (Pol) 

      

20 1/2 7,5 66 39,5 99,1 

25 3/4 7,5 71 39,5 99,1 

      

      

      

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 
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14.1.21. Acabamento para Válvulas Gaveta e Globo  

Para uso residencial e predial, são utilizadas em ambientes como banheiros, cozinhas, áreas de serviço na 
função de dar o acabamento final, são canoplas e volantes para as hastes das válvulas. 

 

ACABAMENTO PARA VÁLVULAS EMBUTIDAS 

DN D 

(mm) 

d 

(mm) 

H 

(mm) 

 
 

(mm) (Pol) 

20 1/2 52,1 63,5 74,8 

25 3/4 52,1 63,5 74,8 

32 1 52,1 63,5 74,8 

40 1.1/4 52,1 63,5 74,8 

50 1.1/2 52,1 63,5 74,8 

60 2 52,1 63,5 74,8 

FONTE: TIGRE  

 

14.1.22. Válvula Borboleta Wafer 

Para uso industrial na condução de água e produtos químicos ou outros fluidos isentos de sólidos em 
suspensão, uso na irrigação e nas obras de hidrúlica em geral. 

Válvula com o corpo curpo, acionamento manual, para instalação entre flanges (wafer). 

Em algumas aplicações o acinamento manual pode ser substituído por um atuador elétrico ou pneumático. 

MATERIAL: 

Corpo e Obturador: PVC (cinza) 

Vedação: EPDM 

Eixo: Aço carbono galvanizado 

Alavanca: ABS (laranja) 

Gatilho: Poliacetal 

Coroa dentada: PVC (cinza) 

Temperatura de serviço: Ambiente 

Norma de Fabricação: ISO 16136:2006 

 
 

ACIONAMENTO ELÉTRICO ACIONAMENTO PNEUMÁTICO 

 

VÁLVULA BORBOLETA WAFER 

DN PN (*) 

(kgf/cm
2
) 

A 

(mm) 

B 

(mm) 

D 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

      

60 2 10 259,0 203,0 60,0 

75 2.1/2 10 267,0 222,0 75,0 

85 3 10 261,6 248,6 85,0 

110 4 10 343,0 292,8 110,0 

      

FONTE: TIGRE (*) PARA ÁGUA A 20 oC 
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14.2. Válvulas e acessórios em Polipropileno - PP ou PPR 

14.2.1. Válvula Esfera acabamento bruto extremidades com bolsas para termofusão. 

Para uso residencial e predial em tubulações aparentes na distribuição de água quente. 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PPR (verde) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Alavanca: ABS (azul) 

Temperatura máxima de serviço: 80 
o
C 

 

VÁLVULA ESFERA ACABAMENTO BRUTO 

DN D 

(mm) 

L 

(mm) 

L1 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

20 1/2 46  67  56  

25 3/4 51  71  57  

32 1 57  79  61  

40 1.1/4 73  94  73  

50 1.1/2 85  109  79  

63 2 104  129  97  

FONTE: AQUASYSTEM  

 
 
 

14.2.2. Válvula Esfera acabamento cromado extremidades com bolsas para termofusão. 

Para uso residencial e predial em tubulações embutidas na distribuição de água quente. 

MATERIAL: 

Corpo e Esfera: PPR (verde) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Volante e Canopla: Cromado 

Temperatura máxima de serviço: 80 
o
C 

 

VÁLVULA ESFERA ACABAMENTO CROMADO 

DN L 

(mm) 

L1 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

20 1/2 96  94  

25 3/4 96  94  

    

    

    

    

FONTE: AQUASYSTEM  
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14.2.3. Válvula Globo acabamento cromado extremidades com bolsas para termofusão. 

Para uso residencial e predial em tubulações embutidas na distribuição de água quente. 

MATERIAL: 

Corpo e Internos: PPR (verde) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Volante e Canopla: Cromado 

Temperatura máxima de serviço: 80 
o
C 

 

VÁLVULA GLOBO ACABAMENTO CROMADO 

DN L 

(mm) 

L1 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

20 1/2 95  101 

25 3/4 95 101  

    

    

    

    

FONTE: AQUASYSTEM  

 

 

14.2.4. Válvula Globo extremidades com bolsas para termofusão. 

Para uso residencial e predial em tubulações embutidas na distribuição de água quente. 

MATERIAL: 

Corpo e Internos: PPR (verde) 

Anel de vedação: PTFE (Teflon) 

Vedação da haste: Borracha Nitrílica 

Volante e Canopla: Cromado 

Temperatura máxima de serviço: 80 
o
C 

 

VÁLVULA GLOBO ACABAMENTO CROMADO 

DN L 

(mm) 

L1 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

20 1/2 95  101 

25 3/4 95 101  

32 1 96 101 

    

    

    

FONTE: AQUASYSTEM  
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14.3. Válvulas revestidas com PTFE,  PFA, PVDF e PP - Uso industrial 

As válvulas revestidas atendem às mais exigentes normas e especificações nacionais e internacionais, e o 
resultado é um produto que resiste às mais variadas gamas de pressões devido ao material metálico do corpo 
e é também resistente à agressividade do fluido devido ao revestimento interno, os plásticos. 

14.3.1. Propriedades. 

PTFE (Teflon®) e PFA 

O PFA possui todas as propriedades de resistência à corrosão e à temperatura do PTFE, porém possui a 
particularidade de ser um termoplástico, podendo ser transformado como tal. Portanto devido às 
características de processamento, o revestimento é produzido em PFA e os componentes internos da válvula 
em PTFE. Tanto o PTFE como o PFA podem ser empregados para operar na faixa de temperatura de 
-20 a 200 oC. 

Os revestimentos em PFA apresentam vantagem sobre outras resinas e revestimentos convencionais como 
o vidro e a borracha por ser inerte aos produtos químicos e solventes na faixa normal de temperatura, com 
exceção dos metais alcalinos, flúor e trifluoreto de cloro em altas temperaturas e pressões. 

As válvulas revestidas com PFA podem ser empregadas para os seguintes serviços: todos os ácidos, 
incluindo ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico e água régia; todos os solventes; todos os 
peróxidos; soda cáustica; cloretos orgânicos e inorgânicos; sulfatos orgânicos e inorgânicos. 

Combinada com a resistência química dos revestimentos de PTFE e PFA, destaca-se também a 
característica de não-aderência do material, especialmente do PTFE, que desta forma evita-se as incrustações 
que reduzem a área interna provocando alteração no sistema de fluxo e a consequente elevação da perda de 
carga, e como consequência o comprometendo da eficiência e performance do processo. 

 

PVDF 

A faixa de temperatura para operação de válvulas revestidas com PVDF situa-se entre -20 e 130 oC. O 
revestimento com PVDF possui excelente resistência aos mais corrosivos produtos químicos e compostos 
orgânicos, incluindo ácidos, álcalis, halógenos e oxidantes concentrados. Todavia é atacado pelo ácido 
pirosulfúrico, ácido sulfúrico concentrado, aminas e cetonas. 

 

PP 

Os revestimentos com PP possuem excelente estabilização à temperatura e boa resistência química à uma 
grande escala de agentes corrosivos, incluindo ácidos, álcalis, alguns oxidantes halógenos. Possuem excelente 
resistência aos ácidos diluídos, boa resistência aos ácidos concentrados (leve ataque pelos ácidos oxidantes), 
mas não são recomendados para operação com ácido clorosulfônico ou ácido nítrico fumegante mesmo em 
temperatura ambiente. Possuem excelente resistência aos álcalis concentrados e diluídos, geralmente 
compatíveis com solventes orgânicos (abaixo de 82 oC) embora atacado por hidrocarbonetos aromáticos 
quentes e hidrocarbonetos clorados. O PP pode ser normalmente empregado na faixa de temperatura entre 
-20 e 90 oC. 

PROPRIEDADES 
MATERIAL 

PTFE (Teflon®) PFA PVDF PP 

Peso específico g/cm
3
 2,18 2,18 1,78 0,91 

Resistência térmica 
o
C 260 260 150 135 

Temperatura de trabalho 
o
C -20 a 200 -20 a 200 -20 a 130 -20 a 90 

Cor - Branco Preto Bege Cinza 
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14.3.2. Válvula de Retenção tipo Pistão - Extremidades com flanges. 

Para uso industrial em tubulações aparentes. 

MATERIAL: 

Corpo: Ferro Fundido 

Pistão: PTFE (Teflon) 

Revestimento interno: Plástico 

Instalação: Linhas verticais com fluxo ascendente 

 

VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PISTÃO 

DN ØA 

(mm) 

L 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

25 1 150 140 

40 1.1/2 192 165 

50 2 200 203 

65 2.1/2 225 216 

80 3 237 241 

100 4 305 292 

150 6 380 355 

200 8 460 495 

FONTE: AFLON  

 

14.3.3. Válvula de Retenção tipo Esfera - Extremidades com flanges. 

Para uso industrial em tubulações aparentes. 

MATERIAL: 

Corpo: Ferro Fundido 

Esfera: PTFE (Teflon) 

Revestimento interno: Plástico 

Instalação: Linhas verticais com fluxo ascendente 

 

VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO ESFERA 

DN ØA 

(mm) 

L 

(mm) 

 

(mm) (Pol) 

25 1 150 140 

40 1.1/2 192 165 

50 2 200 203 

65 2.1/2 225 216 

80 3 237 241 

100 4 305 292 

150 6 380 355 

200 8 460 495 

FONTE: AFLON  
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14.4. Válvulas Diafragma revestidas com ebonite - Uso industrial 

14.4.1. Válvula Diafragma tipo Angular 

Para aplicações em serviços com ácidos em geral, em especial para derivados de cloro, ácidos clorídricos, 
salmoura, soda cáustica, fluidos abrasivos e serviços de tratamento de água. 

MATERIAL: 

Corpo: Ferro Fundido 

Revestimento interno: Ebonite 

Diafragma: Elastômero 

 

VÁLVULA DIAFRAGMA TIPO ANGULAR - REVESTIDA COM EBONITE  

DN ØA 

(mm) 

B 

(mm) 

B1 

(mm) 

C 

(mm) 

  

(mm) (Pol) 

15 1/2 57 71 74 102 

20 3/4 70 73 77 118 

25 1 82 81 88 127 

40 1.1/2 117 113 128 159 

50 2 140 146 166 191 

65 2.1/2 164 167 189 216 

80 3 197 172 197 254 

100 4 311 206 239 305 

150 6 410 302 352 406 

200 8 410 395 462 521 

250 10 610 482 565 635 

FONTE: VALLAIR  Foto: Autor 

14.4.2. Válvula Diafragma tipo Reta 

Para aplicações em serviços com ácidos em geral, em especial para derivados de cloro, ácidos clorídricos, 
salmoura, soda cáustica, fluidos abrasivos e serviços de tratamento de água. 

MATERIAL: 

Corpo: Ferro Fundido 

Revestimento interno: Ebonite 

Diafragma: Elastômero 

 

VÁLVULA DIAFRAGMA TIPO ANGULAR - REVESTIDA COM EBONITE  

DN ØA 

(mm) 

B 

(mm) 

B1 

(mm) 

C 

(mm) 

 

 

(mm) (Pol) 

15 1/2 57 71 74 102 

20 3/4 70 73 77 118 

25 1 82 81 88 127 

40 1.1/2 117 113 128 159 

50 2 140 146 166 191 

65 2.1/2 164 167 189 216 

80 3 197 172 197 254 

100 4 311 206 239 305 

150 6 410 302 352 406 

200 8 410 395 462 521 

250 10 610 482 565 635 

FONTE: VALLAIR  Foto: Autor 
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14.5. Válvulas de Mangote - Uso industrial 

14.5.1. Válvula de Mangote - Baixa pressão  

Para aplicações em serviços com fluidos abrasivos em serviços com polpas e lamas. 

MATERIAL: 

Corpo: Ferro Fundido 

Mangote: Elastômero 

Volante: Ferro Fundido 

 

VÁLVULA DE MANGOTE - BAIXA PRESSÃO  

DN A 

(mm) 

ØB 

(mm) 

C 

(mm) 

MASSA 

(kg) 

 

 

(mm) (Pol) 

15 1/2 108 80 92 2,0 

20 3/4 125 100 106 3,0 

25 1 148 120 122 4,5 

32 1.1/4 163 130 152 5,5 

40 1.1/2 190 140 152 8,0 

50 2 223 150 180 12,0 

65 2.1/2 250 170 201 15,5 

80 3 277 190 223 24,0 

100 4 351 216 303 43,0 

125 5 387 247 376 60,0 

150 6 462 277 420 88,0 

200 8 572 410 510 125,0 

FONTE: OMEL 

14.5.2. Válvula de Mangote - Alta Pressão 

Para aplicações em serviços com fluidos abrasivos em serviços com polpas e lamas. 

MATERIAL: 

Corpo: Ferro Fundido 

Mangote: Elastômero 

Volante: Ferro Fundido 

 

VÁLVULA DE MANGOTE - ALTA PRESSÃO 

DN A 

(mm) 

ØB 

(mm) 

C 

(mm) 

MASSA 

(kg) 

 
 

(mm) (Pol) 

80 3 336 305 315 29 

100 4 353 355 418 48 

150 6 507 508 630 132 

200 8 608 510 657 200 

250 10 711 610 820 261 

300 12 800 800 976 265 

350 14 930 1140 1200 440 

FONTE: OMEL 
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14.6. Aplicação dos elastômeros em válvulas industriais 

APLICAÇÃO DOS ELASTÔMEROS 

ELASTÔMERO APLICAÇÃO 
TEMPERATURA 

(
o
C) 

PRESSÃO 

(Bar) 

Borracha Natural Fluidos abrasivos -20,0 a +80,0 -0,9 a +8,0 

Neoprene Fluido moderadamente agressivo -20,0 a +90,0 -0,9 a +8,0 

Buna Nitrílica (Buna-N) Óleos - Graxas - Hidrocarbonetos - Solventes -20,0 a +80,0 -0,9 a +8,0 

Hypalon Ácidos concentrados - Líquidos alcalinos -20,0 a +90,0 -0,9 a +8,0 

Butil Alimentos - Óleos - Graxas -20,0 a +110,0 -0,9 a +8,0 

EPDM Substâncias químicas - Substâncias ácidas -20,0 a +120,0 -0,9 a +8,0 

Viton Produtos químicos agressivos em geral -20,0 a +130,0 -0,9 a +8,0 

Neoprene Sanitário Alimentício - Farmacêutico - Cosméticos -20,0 a +90,0 -0,9 a +8,0 

EPDM Sanitário Alimentício e Farmacêutico -20,0 a +110,0 -0,9 a +8,0 

PTFE Serviço sanitário - Substâncias químicas -20,0 a +120,0 -0,9 a +8,0 

FONTE: VALLAIR 
 

14.7. Exemplo de Especificação Técnica 

ESPECIFICAÇÃO  

DN 20 (1/2”) 
a 

DN 60 (2") 

Válvula Esfera, corpo tripartido roscado tipo porcaunião, fabricado 
conforme ISO 16137:2006, corpo e esfera em PVC, anel de vedação em 
PTFE (Teflon®), vedação da haste com borracha nitrílica, acionamento 
por meio de alavanca, alavanca de ABS, extremidades roscadas 

conforme ABNT NM ISO 7-1 (BSP). 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

   

DN 15 (1/2”) 
a 

DN 200 (8") 

Válvula de Mangote em ferro fundido, corpo fechado, mangote em 
borracha natural, acionamento direto por meio de volante, 
extremidades flangeadas conforme ASME/ANSI B16.1-125#. 

Ref. Omel série NT ou 
similar  

   

DN 250 (10”) 
a 

DN 300 (12") 

Válvula de Mangote em ferro fundido, corpo aberto, mangote em 
borracha natural, acionamento direto por meio de volante, 
extremidades flangeadas conforme ASME/ANSI B16.1-125#. 

Ref. Omel série NT ou 
similar  

   

DN 350 (14”) 
Válvula de Mangote em ferro fundido, corpo aberto, mangote em 
borracha natural, acionamento por meio de volante com redutor, 
extremidades flangeadas conforme ASME/ANSI B16.1-125#. 

Ref. Omel série NT ou 
similar  

   

DN 15 (1/2”) 
a 

DN 250 (10") 

Válvula Diafragma tipo A (angular), corpo em ferro fundido nodular, 
diafragma em borracha natural, acionamento por meio de volante, 
revestimento interno com ebonite, extremidades flangeadas conforme 
ASME/ANSI B16.5-150#FP. 

Ref.: Vallair ou similar 

   

DN 15 (1/2”) 
a 

DN 250 (10") 

Válvula Diafragma tipo R (reta), corpo em ferro fundido nodular, 
diafragma em borracha natural, acionamento por meio de volante, 
revestimento interno com ebonite, extremidades flangeadas conforme 
ASME/ANSI B16.5-150#FP. 

Ref.: Vallair ou similar 
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14.8. Exemplo de Lista de Material 

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO OBS.: 

   Válvula Gaveta, corpo em PVC, obturador em polipropileno 
revestido com EPDM, vedação da haste em borracha nitrílica, 
acionamento por volante, extremidades roscadas conforme 

ABNT NM ISO 7-1 (BSP), acabamento cromado para instalação 
embutida na alvenaria. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

01 2 Pç DN 20 (3/4” )  

     

   Válvula Globo, corpo em PVC, obturador em polipropileno revestido 
com EPDM, vedação da haste em borracha nitrílica, acionamento 

por volante, extremidades roscadas conforme ABNT NM ISO 7-1 
(BSP), acabamento cromado para instalação embutida na 
alvenaria. 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

02 2 Pç DN 20 (3/4” )  

     
   Válvula Diafragma tipo A, corpo em ferro fundido nodular, 

diafragma em borracha natural, acionamento por meio de volante, 
revestimento interno com ebonite, extremidades flangeadas 
conforme ASME/ANSI B16.5-150#FP. 

Ref.: Vallair ou similar 

03 1 Pç DN 100 (4")  

04 2 Pç DN 50 (2")  

     

   Válvula Esfera, corpo tripartido conforme ISO 16137:2006, corpo e 
esfera em PVC, anel de vedação em PTFE (Teflon®), vedação da 
haste com borracha nitrílica, acionamento por meio de alavanca, 

extremidades roscadas conforme ABNT NM ISO 7-1 (BSP). 

Ref.: Tigre, Amanco ou 
similar 

05 2 Pç DN 60 (2")  

06 3 Pç DN 40 (1.1/2")  

07 2 Pç DN 25 (3/4")  
08 1 Pç DN 20 (1/2")  

     

   Válvula de Mangote em ferro fundido, corpo fechado, interno em 
borracha natural, acionamento direto por meio de volante, 
extremidades flangeadas conforme ASME/ANSI B16.1-125#. 

Ref. Omel série NT ou 
similar  

09 1 Pç DN 150 (6")  

10 2 Pç DN 125 (5")  

11 1 Pç DN 80 (3")  

     

   Válvula de Mangote em ferro fundido, corpo aberto, interno em 
borracha natural, acionamento direto por meio de volante, 
extremidades flangeadas conforme ASME/ANSI B16.1-125#. 

Ref. Omel série NT ou 
similar  

12 1 Pç DN 250 (10")  

14 1 Pç DN 300 (12")  
     

   Válvula de Retenção tipo Pistão, corpo em ferro fundido, internos 
em PTFE (Teflon®), revestida internamente com polipropileno, 
extremidades flangeadas conforme ASME/ANSI B16.1-125#. 

Ref. Aflon ou similar 

15 1 Pç DN 150 (6")  
16 2 Pç DN 100 (4")  

17 4 Pç DN 80 (3")  
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14.9. Questões resolvidas: 

1. Uma válvula plástica pode exercer a mesma função de uma válvula metálica? 

Perfeitamente, mas sempre respeitando os valores máximos de pressão e temperatura. 

 

2. Como proceder para selecionar uma válvula plástica. 

Em primeiro lugar deve-se definir a função da válvula para depois especificar uma válvula para aquela 
função desejada.  

 

3. Quais as principais funções que uma válvula plástica pode exercer em uma linha de tubulação? 

Podem exercer a função de bloqueio (on/off), de regulagem e de retenção. 

 

4. Como especificar uma válvula plástica? 

Após definir a função da válvula, o material do corpo e internos devem ser compatíveiscom o material da 
tubulação e os elastômeros empregados na vedação devem ser compatíveis com o fluido (agressividade, 
pressão e temperatura). 

 

5. Como especificar uma válvula metálica com revestimento interno de plástico? 

Após definir a função da válvula, o material metálico do corpo deve ser compatível com a pressão do 
fluido, o revestimento interno deve resistir à agressividade do fluido e os elastômeros empregados na vedação 
devem ser compatíveis com o fluido (agressividade, pressão e temperatura). 

 

6. Qual a função do material metálico em uma válvula com revestimento interno de plástico? 

O material metálico, externo e sem contato com o fluido, tem a função da resistência mecânica. É a parte 
metálica a responsável pela resistência da pressão interna. 

 

7. Qual a função do plástico em uma válvula metálica com revestimento interno de plástico? 

O material plástico, interno e em contato com o fluido, tem a função da resistência química. É a parte 
plástica a responsável pela resistência da agressividade do fluido. 

 

8. Uma válvula fabricada totalmente em material metálico pode ser usada em uma linha de tubulação 
plástica? 

Perfeitamente, basta que o material empregado na fabricação da válvula seja resistente ao fluido. 

 

9. Uma válvula plástica pode ser instalada em uma linha de tubulação metálica? 

Perfeitamente, basta que o material empregado na fabricação da válvula seja resistente ao fluido, 
principalmente à temperatura e à pressão. 

 

10. Aponte uma grande dificuldade na instalação de válvulas de mangote em linhas plásticas. 

Sem dúvidas uma das grandes dificuldades é o peso das válvulas de mangote. A solução encontrada na 
maioria das instalações é a suportação individualizada das válvulas, independente da tubulação. Deve ser 
projetado um suporte para cada válvula. 

 

11. As válvulas plásticas podem ter o acionamento automatizado? 

Perfeitamente, podem ter os mesmos acionamentos das válvulas metálicas. O acionamento elétrico e o 
pneumático são muito utilizados em válvulas de esfera, mangote, diafragma e borboleta. 

Características Construtivas 
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CAPÍTULO 15 

15. INTERFACE COM OUTROS MATERIAIS 

Bem mais comum do que se imagina esse ponto, a interface entre dois materiais, pode ser um ponto 
crítico da instalação, um local de vazamentos e em muitas ocasiões o causador da corrosão de um dos dois 
materiais. Outros fatores devem ser observados, como o coeficiente de dilatação dos dois materiais e o meio 
de ligação entre esses dois materiais. 

15.1. Interface do plástico com metais 

Quando da interface entre o plástico e o metal, o plástico não consegue deteriorar o metal, causando 
corrosão acentuada ou qualquer tipo de corrosão no metal. Nesse tipo de interface só se deve tomar cuidado 
com o tipo de ligação. 

15.1.1. Ligação Roscada 

A ligação roscada, independente do tipo de rosca, BSP ou NPT, deve-se prevalecer a rosca externa para o 
material plástico e a rosca interna para o material metálico e a justificativa é bem simples, o material plástico 
tem um coeficiente de dilatação muito maior que dos materiais metálicos. Caso essa ligação seja inverida, 
certamente teremos um ponto sujeito a vazamentos. O vedante empregado nas ligações roscadas é a fita de 
PTFE (teflon®) 

  

A luva de ferro maleável (ou aço forjado) foi introduzida na linha só para fazer a transição entre o plástico e o metal. 

  

  

Uma conexão de ferro maleável (ou aço forjado), existente na linha, foi usada para a transição entre o plástico e o metal 

 

TUBO DE AÇO

LUVA DE FERRO
MALEÁVEL

ADAPTADOR
COLA / ROSCA

TUBO PLÁSTICO
(PARA COLA)

METALPLÁSTICO

(ROSCA)(COLA)

TUBO DE AÇO

LUVA DE FERRO
MALEÁVEL

TUBO PLÁSTICO
(ROSCA)

METALPLÁSTICO
(ROSCA)(ROSCA)

ADAPTADOR
COLA / ROSCA

TUBO PLÁSTICO
(PARA COLA)

TUBO DE AÇO

T
U

B
O

 D
E

 A
Ç

O

CONEXÃO DE
FERRO MALEÁVEL

METALPLÁSTICO

(ROSCA)(COLA)

TUBO PLÁSTICO
(PARA ROSCA) TUBO DE AÇO

T
U

B
O

 D
E

 A
Ç

O

CONEXÃO DE
FERRO MALEÁVEL

METALPLÁSTICO
(ROSCA)(ROSCA) 
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15.1.2. Ligação do tipo Ponta e Bolsa 

A ligação do tipo ponta e bolsa é o tipo de ligação muito empregado em saneamento básico e é o principal 
meio de ligação para tubos de ferro fundido. A transição entre o ferro fundido e os plásticos pode ser 
facilmente realizada se o plástico tiver as mesmas dimensões do ferro fundido, isto é, o plástico for DeFoFo 
(ver glossário). 

  

Tubo plástico com dimensões DeFoFo  Tubo plástico com bolsa com dimensões DeFoFo 

 

  

Tubo plástico sem as dimensões DeFoFo. É necessário uma adaptação da ponta do tubo plástico e um dos modos é a 
laminação pelo processo de “hand lay-up” ou processo de laminação manual, que é baseado na colocação manual de 
camadas de tecidos e mantas de fibras de vidro sobre a ponta do tubo e sua impregnação com resina, fazendo assim 
várias camadas laminadas até atingir as dimensões do tubo de ferro fundido (DeFoFo). 

15.1.3. Ligação do tipo Flangeada 

A ligação flangeada é o tipo de ligação empregado em instalações de tubulações aparentes. Em 
saneamento básico é empregado nas estações de tratamento e estações entre outras. Nas instalações 
industriais a ligação flangeada é o mais comum dos meios de ligação onde se deseja muita facilidade na 
montagem e desmontagem da linha. 

A transição entre os metais e os plásticos pode ser facilmente realizada com uma ligação flangeada sem 
que sejam necessárias adaptações. 

Especial atenção deve ser dada à furação dos flanges, obviamente os dois flanges, metálico e plástico, 
devem ter o mesmo padrão de furação e ao torque máximo que pode ser dado no aperto dos parafusos. 

Quanto ao tipo de junta, deve prevalecer as juntas plenas para ligações com flanges de face plana (1) e 
para as ligações com faceamento do tipo o'ring usar flange metálico de face plana (2) ou usinar um canal no 
flange metálico idêntico ao canal do flange plástico (3). 

   

1. Faceamento plano com junta plena  2. Faceamento com junta o'ring  3. Faceamento com junta o'ring  

  

TUBO DE FERRO FUNDIDOTUBO PLÁSTICO

PLÁSTICO METAL

(DeFoFo) (FoFo)

TUBO DE FERRO FUNDIDOTUBO PLÁSTICO

PLÁSTICO METAL

(DeFoFo) (FoFo)

TUBO DE FERRO FUNDIDO
TUBO PLÁSTICO

PLÁSTICO METAL

(FoFo)
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15.2. Interface do Plástico com o Concreto 

A interface, concreto e plástico, ocorre nos bocais de entrada e saída dos tanques de concreto e a 
tubulação plástica. O plástico não consegue aderir ao concreto, originando pontos de vazamentos. Uma das 
soluções é aumentar a aderência entre os dois materiais e promovendo pontos de ancoragem. 

15.2.1. Bocais de Plástico em Tanques de Concreto 

Como dito anteriormente, plástico não consegue aderir ao concreto e a das solução é aumentar a 
aderência entre os dois materiais e promover um ponto de ancoragem para evitar deslocamentos e 
consequentes descolamentos do bocal. Outro cuidado que se deve ter para esse tipo de solução é quanto à 
fragilidade do plástico. A substituição de um desses bocais se torna demorado por envolver a manutenção no 
concreto com uma parada do tanque para remoção do bocal, instalação do novo bocal, cura do concreto e a 
impermeabilização do interior do tanque. 

1. Tubo de plástico 

2. Região preparada para a aderência do plástico ao concreto.  

� A região deve ser lixada até retirada de todo o brilho. 

� Estar limpa e isenta de pós, oleosidades, gorduras e suor. 

� Passar uma fina camada de resina com um pincel. 

� Em seguida espalhar em toda a região uma fina camada de 
areia fina lavada e seca. 

� Deixar a resina secar por completo. 

� Essa região deve ficar semelhante a uma lixa grossa e abranger 
o tubo e a placa de ancoragem. 

3. Placa de ancoragem e percolação. 

� Deve ser soldada ao tubo com solda estanque em ambos os 
lados da placa. 

4. Parede de concreto. 

5. Flange. 

 

15.2.2. Métodos de instalação de Bocais de Plástico 

Os bocais de plástico podem ser instalados de dois modos, durante a concretagem, inserido na forma do 
concreto ou ainda pode ser istalado numa segunda concretagem. Cada uma delas tem as suas vantagens e as 
suas desvantagens. 

  

Bocal instalado junto com a primeira concretagem. 

Vantagem: Menor probabilidade de vazamentos. 

Desvantagem: Bocal exposto durante a obra civil. 

Bocal instalado numa segunda concretagem. 

Vantagem: Controle de qualidade de posicionamentos. 

Desvantagem: Emendas no concreto do tanque. 

LADO INTERNO

1 2 3

LADO EXTERNO

4

5
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15.3. Dimensões para Bocais de Plástico 

Como já exposto anteriormente, os bocais de plástico podem ser instalados de dois modos, durante a 
concretagem, inserido na forma do concreto ou ainda pode ser istalado numa segunda concretagem. 

15.3.1. Métodos de instalação de Bocais de Plástico 

 

INSERTOS DE 1ª FASE PARA TUBOS DE PLÁSTICO 

 

DN  

(Pol) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

E  

(mm) 

A  

(mm) 

B  

(mm) 

NOTAS 1 e 2 NOTA 3 

1 25 a 50 20 6 120 100 

1.1/2 25 a 50 20 6 140 100 

2 25 a 50 20 6 150 100 

2.1/2 25 a 50 20 6 180 100 

3 25 a 50 20 6 190 100 

4 25 a 50 20 8 200 100 

6 25 a 50 20 8 270 100 

8 25 a 50 20 8 320 100 

10 25 a 50 20 8 380 100 

12 25 a 50 20 8 430 150 

14 25 a 50 20 8 450 150 

16 25 a 50 20 10 500 150 

18 25 a 50 20 10 550 150 

20 25 a 50 20 10 600 150 

24 25 a 50 20 10 730 150 

NOTAS: 

1. A ESPESSURA DA PLACA DE ANCORAGEM NÃO DEVE SER INFERIOR À ESPESSURA DO TUBO. 

2. VALORES PRÁTICOS PARA LINHAS SEM ESFORÇOS E COM BAIXA PRESSÃO.  

3. PARA FLANGES CLASSE 150# (PN 20). 

 

B==C

E (Mín.)

A
 x

 A

DD

SOLDAPAREDE DE
ESTANQUECONCRETO
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INSERTOS DE 2ª FASE PARA TUBOS DE PLÁSTICO 

 

DN  

(Pol) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

E 

(mm) 
A  

(mm) 

B  

(mm) F  

(mm) 
NOTAS 1 e 2 NOTA 3 

1 25 a 50 20 6 120 100 170 

1.1/2 25 a 50 20 6 140 100 190 

2 25 a 50 20 6 150 100 200 

2.1/2 25 a 50 20 6 180 100 250 

3 25 a 50 20 6 190 100 260 

4 25 a 50 20 8 200 100 270 

6 25 a 50 20 8 270 100 340 

8 25 a 50 20 8 320 100 390 

10 25 a 50 20 8 380 100 450 

12 25 a 50 20 8 430 150 500 

14 25 a 50 20 8 450 150 550 

16 25 a 50 20 10 500 150 600 

18 25 a 50 20 10 550 150 650 

20 25 a 50 20 10 600 150 750 

24 25 a 50 20 10 730 150 880 

NOTAS: 

1. A ESPESSURA DA PLACA DE ANCORAGEM NÃO DEVE SER INFERIOR À ESPESSURA DO TUBO. 

2. VALORES PRÁTICOS PARA LINHAS SEM ESFORÇOS E COM BAIXA PRESSÃO.  

3. PARA FLANGES CLASSE 150# (PN 20). 

 

15.4. Bocais de Metálicos para Tubulação de Plástico 

Em muitas vezes é preferível, por questões construtivas e de segurança, a instalação de bocais de aço 
carbono ou aço inox em tanques de concreto para tubulação de plástico.  

 

B==C

E (Mín.)

A
 x

 A

DD

SOLDA

CONCRETO DE

ESTANQUE

SEGUNDA FASE

F
 x

 F

PAREDE DE
CONCRETO

A
 x

 A
A

 x
 A
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15.4.1. Insertos de 1ª Fase para Tubos de Aço Carbono ou Aço Inox. 

O bocal é inserido na forma e concretado durante a concretagem de primeira fase. 

 

INSERTOS DE 1ª FASE PARA TUBOS DE AÇO CARBONO OU AÇO INOX 

 

DN  

(Pol) 

DE  

(mm) 

E 

(Pol) 

T 

(SCH / mm) A  

(mm) 

 

B 

(mm) 

NOTA 1 

C 

(mm) 
A. INOX A. C. A. INOX A. C. 

1 33,4 1/8 1/4 (40S) 3,40 (40) 3,4 120 100 25 a 50 

1.1/2 48,3 1/8 1/4 (40S) 3,70 (40) 3,7 140 100 25 a 50 

2 60,3 1/8 1/4 (10S) 2,77 (40) 3,9 150 100 25 a 50 

2.1/2 73,0 1/8 1/4 (10S) 3,05 (40) 5,2 180 100 25 a 50 

3 89,9 1/8 1/4 (10S) 3,05 (40) 5,5 190 100 25 a 50 

4 114,3 1/8 1/4 (10S) 3,05 (40) 6,0 200 100 25 a 50 

6 168,3 3/16 5/16 (5S) 2,77 (40) 7,1 270 100 25 a 50 

8 219,1 3/16 5/16 (5S) 2,77 (40) 8,2 320 100 25 a 50 

10 273,0 3/16 5/16 (5S) 3,4 (40) 9,3  380 100 25 a 50 

12 323,8 3/16 5/16 (5S) 3,96 9,5 430 150 25 a 50 

14 355,6 3/16 5/16 (5S) 3,96 (30) 9,5 450 150 25 a 50 

16 406,4 3/16 5/16 (5S) 4,19 (30) 9,5 500 150 25 a 50 

18 457,2 3/16 5/16 (5S) 4,19 9,5 550 150 25 a 50 

20 508,0 1/4 5/16 (5S) 4,78 (20) 9,5 600 150 25 a 50 

24 619,6 1/4 5/16 (5S) 5,54 (20) 9,5 730 150 25 a 50 

28 711,2 5/16 3/8 1/4 9,5 820 200 50 a 75 

32 812,8 5/16 3/8 1/4 9,5 930 200 50 a 75 

36 914,4 5/16 3/8 1/4 9,5 1000 200 50 a 75 

NOTAS: 

1. PARA FLANGES CLASSE 150# (PN 20). 

 

 

B==C

E (Mín.)

A
 x

 A

SOLDAPAREDE DE
ESTANQUECONCRETO

T
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15.4.2. Insertos de 2ª Fase para Tubos de Aço Carbono ou Aço Inox. 

O bocal ajustado e nivelado em um furo no concreto primário é fixado por meio de uma concretagem de 
segunda fase. 

INSERTOS DE 2ª FASE PARA TUBOS DE AÇO CARBONO OU AÇO INOX 

 

DN  

(Pol) 

DE  

(mm) 

E 

(Pol) 

T 

(SCH / mm) 
A 

(mm) 

B 

(mm) 
NOTA 2 

C 

(mm)  

D 
(mm) 

A. INOX A. C. A. INOX A. C. 

1 33,4 1/8 1/4 (40S) 3,40 (40) 3,4 120 100 25 a 50 170 

1.1/2 48,3 1/8 1/4 (40S) 3,70 (40) 3,7 140 100 25 a 50 190 

2 60,3 1/8 1/4 (10S) 2,77 (40) 3,9 150 100 25 a 50 200 

2.1/2 73,0 1/8 1/4 (10S) 3,05 (40) 5,2 180 100 25 a 50 250 

3 89,9 1/8 1/4 (10S) 3,05 (40) 5,5 190 100 25 a 50 260 

4 114,3 1/8 1/4 (10S) 3,05 (40) 6,0 200 100 25 a 50 270 

6 168,3 3/16 5/16 (5S) 2,77 (40) 7,1 270 100 25 a 50 340 

8 219,1 3/16 5/16 (5S) 2,77 (40) 8,2 320 100 25 a 50 390 

10 273,0 3/16 5/16 (5S) 3,4 (40) 9,3  380 100 25 a 50 450 

12 323,8 3/16 5/16 (5S) 3,96 9,5 430 150 25 a 50 500 

14 355,6 3/16 5/16 (5S) 3,96 (30) 9,5 450 150 25 a 50 550 

16 406,4 3/16 5/16 (5S) 4,19 (30) 9,5 500 150 25 a 50 600 

18 457,2 3/16 5/16 (5S) 4,19 9,5 550 150 25 a 50 650 

20 508,0 1/4 5/16 (5S) 4,78 (20) 9,5 600 150 25 a 50 750 

24 619,6 1/4 5/16 (5S) 5,54 (20) 9,5 730 150 25 a 50 880 

28 711,2 5/16 3/8 1/4 9,5 820 200 50 a 75 970 

32 812,8 5/16 3/8 1/4 9,5 930 200 50 a 75 1080 

36 914,4 5/16 3/8 1/4 9,5 1000 200 50 a 75 1150 

NOTAS: 

1. CONCRETAR A SEGUNDA FASE APÓS MONTAGEM DA TUBULAÇÃO. 

2. PARA FLANGES CLASSE 150# (PN 20). 

 

B==C

E (Mín.)

A
 x

 A

SOLDA

CONCRETO DE

ESTANQUE

SEGUNDA FASE

D
 x

 D

PAREDE DE
CONCRETO

A
 x

 A
A

 x
 A

(NOTA 1)

T



 ��� 

15.4.3. Placa de Ancoragem inserida no Concreto de 1ª Fase. 

A placa de ancoragem, sem a furação, é inserida na forma e concretada durante a concretagem de 
primeira fase. Posteriormente, na montagem mecânica, é realizado o furo na placa de ancoragem, executada a 
soldagem e a concretagem de segunda fase. 

PLACA DE ANCORAGEM INSERIDA NO CONCRETO DE 1ª FASE 

 

DN  

(Pol) 

DE  

(mm) 

E 

(Pol) 

T 

(SCH / mm) 
A 

(mm) 

B 

(mm) 
NOTA 2 

C 

(mm)  

D 
(mm) 

A. INOX A. C. A. INOX A. C. 

1 33,4 1/8 1/4 (40S) 3,40 (40) 3,4 300 100 25 a 50 200 

1.1/2 48,3 1/8 1/4 (40S) 3,70 (40) 3,7 300 100 25 a 50 200 

2 60,3 1/8 1/4 (10S) 2,77 (40) 3,9 380 100 25 a 50 220 

2.1/2 73,0 1/8 1/4 (10S) 3,05 (40) 5,2 400 100 25 a 50 240 

3 89,9 1/8 1/4 (10S) 3,05 (40) 5,5 420 100 25 a 50 260 

4 114,3 1/8 1/4 (10S) 3,05 (40) 6,0 480 100 25 a 50 300 

6 168,3 3/16 5/16 (5S) 2,77 (40) 7,1 520 100 25 a 50 340 

8 219,1 3/16 5/16 (5S) 2,77 (40) 8,2 580 100 25 a 50 400 

10 273,0 3/16 5/16 (5S) 3,4 (40) 9,3  640 100 25 a 50 460 

12 323,8 3/16 5/16 (5S) 3,96 9,5 700 150 25 a 50 500 

14 355,6 3/16 5/16 (5S) 3,96 (30) 9,5 740 150 25 a 50 540 

16 406,4 3/16 5/16 (5S) 4,19 (30) 9,5 800 150 25 a 50 600 

18 457,2 3/16 5/16 (5S) 4,19 9,5 840 150 25 a 50 640 

20 508,0 1/4 5/16 (5S) 4,78 (20) 9,5 900 150 25 a 50 700 

24 619,6 1/4 5/16 (5S) 5,54 (20) 9,5 1000 150 25 a 50 800 

28 711,2 5/16 3/8 1/4 9,5 1100 200 50 a 75 900 

32 812,8 5/16 3/8 1/4 9,5 1200 200 50 a 75 1000 

36 914,4 5/16 3/8 1/4 9,5 1300 200 50 a 75 1100 

NOTAS: 

1. CONCRETAR A SEGUNDA FASE APÓS MONTAGEM DA TUBULAÇÃO. 

2. PARA FLANGES CLASSE 150# (PN 20). 

 

B==C

E (Mín.)

A
 x

 A

SOLDA

CONCRETO DE

ESTANQUE

SEGUNDA FASE

D
 x

 D

PAREDE DE
CONCRETO

A
 x

 A
A

 x
 A

(NOTA 1)

T
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GLOSSÁRIO 

16. GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 

 

ABS 

Sigla padronizada pela IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) para representar o plástico 
principalmente baseado em terpolímeros de acrilonitrilabutadienoestireno; comercialmente são encontrados 
dois tipos de ABS: o terpolímero ABS (“ABS de mistura química”), normalmente obtido pela grafitização da 
acrilonitrila e do estireno sobre o polibutadieno, e um ABS baseado na mistura física ou mecânica de dois 
copolímeros, com composição química que reproduza os teores de acrilonitrila, butadieno e estireno, normais 
nos plásticos ABS; estruturalmente, o polímero ABS é um termoplástico, aplicado em peças técnicas; ver 
termoplásticos e terpolímero. 

 

Acabamento em plásticos 

Inclui vários processos e técnicas para modificação das superfícies de plásticos, incluindo principalmente: 
pintura, metalização e gravações (ou impressões). 

 

Acetal 

O acetal é um plástico rígido de engenharia com excepcional estabilidade dimensional e excelente resistência 
ao escoamento e à fadiga por vibrações, baixo coeficiente de atrito, elevada resistência à abrasão e a agentes 
químicos; são características que o habilitam nas mais diversas áreas. 

 

Acrílico 1 

Nome comum do poli (metacrilato de metila), que é um termoplástico duro, vítreo e de alta transparência; ver 
termoplásticos. 

 

Acrílico 2 

A materiaprima utilizada é o metilmetacrilato, uma resina sintética transparente que tem o brilho e a clareza 
do cristal, sem ter, no entanto, a sua fragilidade. A resistência ao impacto é bem superior a qualquer vidro, 
com segurança total e uma economia de peso de até 75%. 

 

Adesivo 

Uma substância capaz de manter materiais juntos por união superficial, isto é, por adesão superficial, sendo a 
adesão a atração entre dois corpos sólidos ou plásticos, com superfícies de contato comuns, e produzida pela 
existência de forças atrativas intermoleculares de ação a curta distância; a seleção do adesivo deve ser 
baseada nos tipos de materiais que vão ser colados. 

 

Aditivos 

São materiais adicionados como componentes auxiliares dos plásticos e/ou das borrachas; a inclusão de 
aditivos nas formulações ou composições de plásticos ou de borrachas visa uma ou mais aplicações específicas 
como, por exemplo, abaixar o custo, modificar e/ou melhorar diversas propriedades, facilitar o 
processamento, colorir, etc.; os principais aditivos dos plásticos e das borrachas são: fibras de reforço ou 
reforços fibrosos, cargas inertes, cargas reforçantes ou reforçadoras, plastificantes, lubrificantes, pigmentos, 
corantes, plastificantes, estabilizantes térmicos, antioxidantes, antiozonantes, absorvedores de ultravioleta, 
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retardantes de chama, agentes de expansão, agentes antiestáticos, aromatizantes, aditivos antifungos, 
modificadores de impacto, etc. 

 

Aditivos antiflamabilidade  

Ver Retardadores de Chama. 

 

Agente de expansão 

Aditivo utilizado para gerar gás no momento da fusão do plástico. São fundamentais para a fabricação de 
espumas, isopor, etc. 

 

Antioxidantes  

Aditivo que tem por objetivo evitar o ataque do plástico pelo oxigênio ou pelo ozônio presente no ar. 

 

Bico de injeção 

Peça cilíndrica e oca, geralmente apresentando extremidade externa em forma de esfera, por onde passa o 
termoplástico ao ser injetado desde o canhão para dentro do molde. 

 

Biopolímeros  

Polímeros biologicamente ativos; este termo não deve ser utilizado para os polímeros que têm aplicação na 
área biomédica. 

 

Blenda polimérica 

Terminologia adotada, na literatura técnica sobre polímeros, para representar as misturas físicas ou misturas 
mecânicas de dois ou mais polímeros, de forma que entre as cadeias moleculares dos polímeros diferentes só 
exista interação intermolecular secundária ou que não haja um elevado grau de reação química entre as 
cadeias moleculares dos polímeros diferentes; muitas blendas poliméricas são utilizadas como plásticos de 
engenharia, com aplicações principalmente nas indústrias automobilística e eletroeletrônica. 

 

Borracha 

É o mesmo que elastômero, podendo ser natural ou sintética; as borrachas tradicionais são materiais 
poliméricos que exibem, após a vulcanização, elasticidade em longas faixas de deformação, à temperatura 
ambiente; as borrachas comuns são: borracha natural, copolímero butadienoestireno (borracha SBR), 
polibutadieno, borracha butílica, borracha de etilenopropileno (EPR), borracha de etilenopropilenomonômero 
diênico (EPDM), borracha nitrílica (copolímero butadienoacrilonitrila) e o policloropreno; as borrachas 
especiais são: elastômeros fluorados, elastômeros de silicone, elastômeros de poliuretanos, elastômeros de 
polietileno clorossulfonados, elastômeros de polissulfetos (ou borrachas polissulfídicas) e elastômeros 
termoplásticos; borracha crua: borracha não vulcanizada, sem qualquer aditivo, sendo um termoplástico nesta 
fase; vulcanização de borrachas: é o processo químico de maior importância para as borrachas tradicionais, 
introduzindo a elasticidade, melhorando a resistência mecânica e reduzindo a sua sensibilidade às variações de 
temperatura. O principal agente de vulcanização é o enxofre; borracha vulcanizada: borracha após a 
vulcanização, possuindo cadeias poliméricas com poucas ligações cruzadas (ligações químicas primárias), 
interconectando cadeias poliméricas diferentes. Só após a vulcanização é que as borrachas tradicionais têm 
aplicação prática; borracha regenerada: borracha que pode ser reaproveitada através de tratamento químico. 
A regeneração nem sempre é possível e algumas vezes não é um processo economicamente viável. A borracha 
regenerada pode ser utilizada uma segunda vez, como carga em composições de borrachas cruas; borrachas 
pretas: são composições de borracha contendo o negro de fumo como carga reforçante, que melhora muito a 
resistência à abrasão das borrachas - ver elastômero. 
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Borracha natural 

Polímero natural obtido pela coagulação do látex da “Hevea Brasiliensis”, a borracha natural é quimicamente 
constituída pelo policisisopreno - ver borracha e látex. 

 

Borracha nitrílica 

Borracha sintética constituída pelo copolímero butadienoacrilonitrila, com teor de acrilonitrila variando 
normalmente entre 20 e 45%; a borracha nitrílica com alto teor de acrilonitrila tem excelente resistência à 
gasolina e a outros fluídos apolares - ver borracha. 

 

Calandragem 

Processo de transformação de plásticos semelhante à laminação de metais. A resina, na forma de massa ou 
chapas espessas, é conformada através da passagem através de rolos altamente polidos, aquecidos e sob 
grande pressão. É ideal para a produção de produtos planos, tais como filmes, encerados, cortinas, chapas 
para pisos, etc. 

 

Cargas de reforço  

Aditivos usados com o objetivo de aumentar a resistência mecânica do plástico. 

 

Cargas inertes 

Aditivos usados tão somente para reduzir o preço do plástico, sem, contudo afetar adversamente suas 
propriedades. 

 

Cavidade 

Espaço oco em um molde, onde se introduz o plástico fundido. 

 

Celeron 

O Celeron é um produto obtido da combinação de tecidos de algodão com resinas sintéticas do grupo fenol / 
formaldeído, laminado a alta pressão e temperatura. Neste estado é de estrutura absolutamente homogênea 
e de superfície lisa, extremamente rija e consistente, de flexibilidade mínima e em alto grau insensível à ação 
de óleos, graxas, água, calor, frio, influências atmosféricas e agentes químicos, com exceção de alcalinos e 
ácidos muito concentrados. Possui um coeficiente baixo de condutividade e dilatação térmica, baixo fator de 
fricção, peso específico baixo e perfeita impermeabilidade. 

 

Celofane 

Filme feito a partir de celulose (algodão) regenerada. 

 

Chapa 

Chapa (ou placa) é a forma de moldagem de um plástico na qual a espessura é muito pequena em comparação 
com o comprimento e com a largura do moldado - ver filme. 

 

Coextrusão 

Processo especial de extrusão onde o produto final apresenta mais de uma camada de diferentes tipos de 
plástico. 
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Coinjeção (com gás) 

Processo especial onde se injeta gás durante a injeção de plásticos. Neste caso, a pressão exercida sobre a 
peça durante seu resfriamento é feita através da coinjeção de gás, ao invés de se adicionar mais plástico 
fundido. 

 

Compósito 

Material conjugado formado por pelo menos duas fases ou dois componentes, sendo geralmente uma fase 
polimérica (matriz polimérica) e outra fase de reforço, normalmente na forma de fibras. Para a formação do 
material compósito ou do material conjugado é necessário haver uma interação química e/ou física entre a 
matriz polimérica e o reforço fibroso, proporcionando a transferência de esforços mecânicos da matriz 
polimérica para os reforços fibrosos; em compósitos com plásticos, os principais reforços fibrosos são: fibras 
de vidro, fibra de carbono e fibras aramídicas tipo Kevlar, da Du Pont; diferente de composto. 

 

Composto 

Qualquer composição ou mistura de um plástico ou de uma borracha, com aditivos, estando estes em 
proporção expressiva (conceito apresentado de forma rigorosa), diferente de compósito. 

 

Copolímero 

Denominação geral para o polímero em que cada uma das muitas cadeias poliméricas é formada por dois ou 
mais tipos de meros; de acordo com a distribuição dos meros nas cadeias poliméricas, os copolímeros podem 
ser: estatísticos, alternados, em bloco e grafitizados (ou enxertados); além da distribuição dos meros é 
importante a composição do copolímero, dada pelas porcentagens dos comonômeros - ver terpolímero. 

 

Cristalinidade 

A cristalinidade em polímeros pode ser definida como um arranjo ordenado tridimensional das estruturas 
macromoleculares dos polímeros; os polímeros, dependendo de vários fatores, podem apresentar estruturas 
com algum grau de cristalinidade, mas na prática 100% de cristalinidade não é atingida; em polímeros, as 
regiões cristalinas são denominadas cristalitos; alguns polímeros cristalinos podem apresentar uma 
microestrutura com esferulitos, que são arranjos esféricos, birrefringentes, de cristais interligados com regiões 
amorfas, e que apresentam a forma de uma cruz de Malta quando observados em microscópios ópticos com 
luz transmitida e polarizada. Os esferulitos aparecem em função das condições de cristalização, que têm 
grande influência nas propriedades dos polímeros cristalinos - ver polímero. 

 

Degradação 

Reações químicas destrutivas dos plásticos ou das borrachas, que podem ser causadas por agentes físicos 
(radiação solar, temperatura, atrito mecânico intenso, etc.) e/ou por agentes químicos; a degradação é 
qualquer fenômeno que provoque alterações estruturais em um polímero, causando uma modificação 
irreversível nas suas propriedades físicomecânicas, evidenciada pela variação indesejável dessas propriedades; 
as reações de degradação são minimizadas pela seleção adequada do plástico ou da borracha e pelo uso 
correto de aditivos estabilizantes na formulação do material - ver aditivos 

 

DeFoFo 

Diz-se dos tubos de plástico que têm as mesmas dimensões e são intercambiáveis com os tubos de ferro 
fundido. 

 

Ebonite 

Borracha vulcanizada com alto teor de enxofre - cerca de 30% - de tal forma que adquira uma rigidez de sólido 
normal e não tenha mais elasticidade típica dos elastômeros. A ebonite pode ser obtida com borrachas 
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naturais ou sintéticas. As caixas das baterias de automóveis representam o maior consumo de ebonite. Muito 
usado como revestimento de válvulas, vasos, tanques e de caixas das baterias de automóveis.  

 

Efeito Corona 

Geração espontânea de ozônio devido à descarga de fios condutores de alta tensão para o ar. O fenômeno 
passa a ser digno de nota quando as tensões envolvidas ultrapassam 1000 V. O ozônio assim gerado pode 
degradar os isolantes plásticos presentes. 

 

Elastômero 

Polímero que apresenta alta elasticidade, ou seja, apresenta alta deformação sob carga, retomando seu 
formato original após ela ter sido aliviada. A exemplo dos termorrígidos, os elastômeros não se fundem e não 
se dissolvem totalmente em solventes. 

 

Elastômeros termoplásticos  

Tipos de polímeros que apresentam comportamento elastomérico, embora sejam estruturalmente polímeros 
termoplásticos. Os copolímeros em bloco do tipo SBS (estirenobutadienoestireno) formam os principais 
elastômeros termoplásticos, ou borrachas termoplásticas. 

 

Estabilizantes  

Aditivos químicos que tornam os plásticos resistentes à ação nefasta da radiação ultravioleta, radioatividade, 
calor, oxidação e intempéries. 

 

Extrudado 

Produto semimanufaturado de plástico ou elastômero produzido por extrusão. 

 

Extrusado 

Sinônimo de extrudado. Termo usado com frequência, mas não parece ser a designação mais adequada para 
este semiproduto. 

 

Extrusão 

Processo de fabricação de um semimanufaturado contínuo de plástico ou elastômero. Ele ocorre em 
extrusoras, equipamento que é constituído basicamente de um tubo contendo um parafuso roscado. O 
plástico, em pó ou grânulos, é alimentado na parte traseira do tubo, sendo conduzido para a parte frontal do 
tubo pela rosca em rotação. Durante esse percurso, o plástico é aquecido por ação de resistências elétricas e 
do atrito com o parafuso. No final do percurso, o plástico deverá estar totalmente plastificado, sendo então 
comprimido contra uma matriz que conterá o desenho do perfil a ser aplicado ao plástico. Ao sair, o 
semimanufaturado é resfriado e bobinado. Ideal para a fabricação de tubos, filmes, placas, perfis, etc. 

 

Extrusora 

Equipamento semelhante a um moedor de carne, utilizado na extrusão de plásticos. 

 

Fenolite 

Linha de laminados industriais a base de papéis neutros, impregnados com resinas fenólicas líquidas e 
prensadas a pressões e temperaturas elevadas. Obtêm-se, assim, laminados homogêneos, que oferecem 
propriedades elétricas e mecânicas conforme exigências das normas internacionais. 
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Fibras 

São materiais definidos pela condição geométrica de alta relação entre o comprimento e o diâmetro da fibra; 
em polímeros, muitas vezes considera-se que o quociente comprimento da fibra/diâmetro da fibra, 
denominado razão de aspecto, deve ser igual ou maior que cem; as fibras poliméricas, isto é, os polímeros 
empregados na forma de fibras, são termoplásticos orientados no sentido do eixo da fibra (orientação 
longitudinal); principais fibras poliméricas: náilons, poliésteres lineares saturados (principalmente o poli 
(tereftalato de etileno)), poliacrilonitrila e fibras poliolefínicas (principalmente o polipropileno) – ver 
termoplásticos. 

 

Fibras de reforço 

São materiais fibrosos que quando adequadamente incorporados aos polímeros aumentam muito a sua 
resistência mecânica, tendo também influência em outras propriedades. A incorporação das fibras de reforço 
em polímeros pode ser precedida de um tratamento prévio das fibras para a compatibilização do compósito 
que vai ser produzido, pois, muitas vezes as fibras de reforço são inorgânicas e o polímero é, frequentemente, 
orgânico; para ter grande influência no reforçamento de polímeros, as fibras precisam ser incorporadas em 
misturadores adequados e o processamento do compósito ou material conjugado deve ser feito 
corretamente, para evitar drásticas reduções nos comprimentos das fibras. A eficiência do reforço depende da 
razão do aspecto das fibras, que é o quociente comprimento da fibra/diâmetro da fibra; as principais fibras de 
reforço empregadas em polímero são: fibras de vidro, fibras de carbono e fibras aramídicas, (Kevlar da Du 
Pont) - ver compósito. 

 

Filme 

Termo opcional para chapas ou placas de plásticos com espessura não superior a 0,254 mm ou um centésimo 
de polegada - ver chapa. 

 

Fluência 

Propriedade e/ou ensaio de longa duração (para tempos elevados), em que um material polimérico submetido 
a um esforço mecânico constante (tensão constante) sofre deformações em função do tempo; a fluência é 
avaliada pela medida da deformação, em função do tempo, da temperatura e do nível de tensão. 

 

Granulação 

Transformação da massa de formulação em grânulos, facilitando seu transporte e transformação posterior. 
Também pode ocorrer a quente ou a frio. 

 

Granulado 

Material de saída para a moldagem. Geralmente está na forma de grãos cilíndricos. 

 

Grau de polimerização 

Número de segmentos repetitivos ou meros que formam uma cadeia molecular polimérica; o grau de 
polimerização deve ser tratado em termos de valores médios para uma amostra polimérica; o grau de 
polimerização médio de polímeros comerciais é superior a 100, sendo muitas vezes superior a 500; ver peso 
molecular. 

 

Homopolímero 

Polímero constituído de cadeias poliméricas contendo um único tipo de mero - ver polímero. 
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Injeção 

Processo de transformação de plásticos similar à fundição sob pressão de metais. O plástico, na forma de 
grânulos ou pó, é plastificado num equipamento similar a uma extrusora. Neste caso, porém, após a 
plastificação do polímero, o parafuso atua como um êmbolo, injetando-o de uma vez só num molde. É o 
processo de transformação mais popular, respondendo por 60% do parque de máquinas. 

 

Injetora 

Equipamento utilizado no processo de injeção dos plásticos. 

 

Látex 

Emulsão de um polímero em um meio líquido, normalmente água. Neste caso, temos emulsões aquosas; as 
emulsões podem ser aplicadas diretamente ou podem ser coaguladas, sendo o polímero extraído dos látices. 

 

Macromoléculas 

Grandes moléculas, mas não necessariamente polímeros. As macromoléculas não precisam ser internamente 
constituídas por unidades de repetição. Assim, os polímeros são formados por macromoléculas, mas as 
macromoléculas nem sempre são polímeros. São macromoléculas, sem ser polímeros, as proteínas e os ácidos 
nucléicos como o DNA – ácido desoxirribonucléico e o RNA – ácido ribonucléico - ver polímero. 

 

Material Isotrópico 

Material com as mesmas características em todas as direções ou, expresso de outra maneira, material com 
características simétricas em relação a um plano de orientação arbitrária. O aço e o concreto constituem 
exemplos de materiais que podem ser considerados isotrópicos. 
 

Material monotrópico 

Material com características simétricas relativamente a planos paralelos e a planos perpendiculares a um eixo, 
que constitui a direção de monotropia do material. A madeira constitui um exemplo de material monotrópico, 
sendo a direção de monotropia a direção das fibras, pois apresenta propriedades simétricas relativamente a 
planos paralelos às fibras e a planos perpendiculares às mesmas. Outros exemplos são materiais constituídos 
por camadas alternadas de dois ou mais materiais desde que a sua espessura seja suficientemente pequena 
para que se possa considerar o material contínuo na direção perpendicular às camadas. 
 

Material ortotrópico 

Material com características simétricas relativamente a três planos ortogonais. Como por exemplo, pode se 
citar um material isotrópico reforçado por fibras dispostas ortogonalmente ou de maneira a se ter três planos 
de simetria ortogonais. 

 

Matriz 

Componente da extrusora que confere o formato final ao semimanufaturado de plástico. 

 

Mero 

Unidade de repetição do polímero, ou seja, é a unidade estrutural que se repete na cadeia macromolecular do 
polímero; a nomenclatura monômero e mero é muito empregada para os polímeros de adição, nas 
polimerizações em cadeia - ver monômero. 

 

Mistura 

Operação que visa a misturar homogeneamente os componentes da formulação. Pode ocorrer a quente ou a 
frio. 
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Moagem 

Variação da granulação. Normalmente é utilizada para a destruição de peças de plástico refugadas, através de 
moinhos de corte. 

 

Monômero 

Molécula simples que dá origem à unidade de repetição (mero) de um polímero. 

O monômero tem que ser pelo menos bifuncional, pois deve ter a capacidade de reagir em pelo menos dois 
pontos, dando origem a cada uma das cadeias macromoleculares do polímero; diferente de mero - ver mero. 

 

Nafta 

Derivado de petróleo utilizado principalmente como materiaprima da indústria petroquímica na produção de 
eteno e propeno, além de outras frações líquidas, como benzeno, tolueno e xilenos. Matéria prima dos 
monômeros mais importantes da indústria dos polímeros. É um derivado do petróleo. 

 

Nylon 

O Nylon 6.0 é um termoplástico, obtido a partir da poliamida 6, cujas excelentes propriedades mecânicas, 
elétricas e térmicas, permitem as mais variadas aplicações, nos mais diversos ramos da indústria mecânica, 
elétrica e químicas. Sua substituição aos metais como materiais estruturais e/ou de construção, onde se leva 
em consideração leveza, baixo coeficiente de atrito, isolação elétrica, boas resistência à fadiga e a agentes 
químicos, o torna vantajoso. 

 

Oligômero 

Material com peso molecular intermediário entre os materiais de baixo peso molecular e os polímeros; 
oligômeros = poucos meros; o termo oligômero é algumas vezes utilizado como sinônimo de prépolímero; os 
oligômeros possuem normalmente grau de polimerização entre 5 e 100 - ver grau de polimerização, peso 
molecular e polímero. 

 

Organolépticas 

Características de uma substância que podem ser percebidas com nossos sentidos são chamadas de 
propriedades organolépticas (cor, sabor, odor e textura). 

 

PC  

Policarbonato. 

 

PCR ou PHR 

Siglas de “partes por cem partes de resina” ou “parts per hundred of resin”. 

Significam a quantidade em massa de aditivo incorporada na formulação do composto de PVC, em relação a 
100 unidades de massa da resina. 

 

PE 

Polietileno. 

 

PEAD 

Polietileno de Alta Densidade. 
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PEBD 

Polietileno de Baixa Densidade. 

 

PEBDL 

Polietileno Baixa Densidade Linear. 

 

PEEK 

Material semicristalino, excelente resistência química, de fácil usinagem e com múltiplas possibilidades de 
aplicação. Tendo como principais características: alta resistência termomecânica, estabilidade dimensional sob 
pressão, isolante elétrico, boa resistência química à hidrolise e a vapor superaquecido, bastante tenaz, boas 
propriedades de deslize, resistente à abrasão, fácil usinagem, alta resistência contra raios gama. 

 

Peso molecular 

O peso molecular de um polímero deve ser tratado em termos de valores médios, isto é, tratado através de 
um cálculo estatístico, numérico ou ponderal, dos pesos moleculares de todas as cadeias macromoleculares 
que formam uma massa polimérica ou um material polimérico; o peso molecular (numérico ou ponderal ou 
viscosimétrico) médio é o produto do grau de polimerização médio correspondente (numérico ou ponderal ou 
viscosimétrico) pelo peso molecular do mero (unidade de repetição) do polímero. A justificativa para haver 
uma dispersão de pesos moleculares é que nas reações de polimerização, que controlam os pesos 
moleculares, são formadas muitas moléculas poliméricas com pesos moleculares diferentes: algumas 
moléculas crescem mais e outras crescem menos. Tal fato, gera uma distribuição de pesos moleculares da 
amostra polimérica. Mede-se então o peso molecular médio da amostra polimérica e não o peso molecular de 
cada molécula polimérica; principais técnicas empregadas para determinar os pesos moleculares médios dos 
polímeros: Cromatografia de Permeação em Gel (GPC), Viscosidade de Soluções Diluídas, Osmometria de 
Membrana, Osmometria de Pressão de Vapor e Espalhamento de Luz; os polímeros de interesse comercial 
geralmente têm pesos moleculares superiores a 10.000g/mol ou daltons - ver grau de polimerização e 
polimerização 

 

PET 

Politereftalato de etileno. 

 

Placa 

Ver chapa em plásticos e filme em plásticos. 

 

Plástico 1 

É um material cujo constituinte fundamental é um polímero, principalmente orgânico e sintético, sólido em 
sua condição final (como produto acabado) e que em alguma fase de sua produção foi transformado em 
fluído, adequado à moldagem por ação de calor e/ou pressão. O plástico, além do(s) polímero(s) de base, pode 
conter vários tipos de aditivos; em relação aos processos tecnológicos os plásticos são divididos em 
termoplásticos e termofixos (ou termorrígidos); em função da qualidade da aplicação em que são empregados, 
os plásticos podem ser separados em plásticos convencionais, especiais e de engenharia; os plásticos de 
engenharia podem ser reforçados com fibras de vidro ou com outros reforços fibrosos; em função de sua 
natureza química e/ou de seus aditivos, os plásticos podem ser rígidos, semiflexíveis ou semirígidos, e flexíveis; 
os plásticos podem ser ligeiramente expandidos formando os plásticos expandidos estruturais ou podem se 
transformar, por grande expansão, em plásticos expansíveis ou espumas – plásticos fabricados na forma 
celular por processos térmicos e/ou químicos e/ou mecânicos, e que possuem densidade entre 0,03 a 0,3 
g/cm3 (exemplo: isopor, nome comercial da espuma de poliestireno) - ver aditivos 
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Plástico 2 

Uma subdivisão dos polímeros. Trata-se de uma classe de materiais que apresentam grande facilidade de 
assumir qualquer formato. São geralmente sintéticos, apresentando moléculas de grande tamanho a base de 
carbono. Apresentam grande variedade de propriedades mecânicas e físicas. 

 

Plástico de engenharia 

Classe de polímeros de alto desempenho, que competem diretamente com os metais. Seu custo varia de 
médio a alto. Exemplos: nylon, policarbonato, resinas ABS, etc. 

 

Plastificação 

1. Em formulação de polímeros, consiste na adição de agentes plastificantes a ele, com o objetivo de torná-lo 
flexível.  

2. Na transformação de polímeros envolvendo sua fusão (extrusão, injeção...) é o processo de fusão de um 
plástico através de introdução de calor, de forma direta ou por atrito interno. 

 

Plastificante 

Aditivo que tem por objetivo tornar o polímero mais flexível. Usado principalmente para formulações de PVC e 
borracha. 

 

PMMA  

Polimetalmetacrilato (Acrílico). 

 

Policarbonato 

O Policarbonato é um material transparente com propriedades mecânicas excelentes, estando entre os 
materiais de maior tenacidade. Sua resistência a impactos é dificilmente igualada por outro material, sendo 
talvez uma de suas mais marcantes propriedades. 

 

Polietileno 1 

Produto petroquímico utilizado na produção de tonéis, vasos, embalagens para filmes, plásticos para 
embrulhar roupas e materiais de pequeno peso. 

 

Polietileno 2 

O PEAD é um material que se apresenta atóxico, propriedade única entre os termoplásticos. Esta o recomenda 
para o uso em contato com alimentos, tais como balcões para desossa de carnes e peixes, bem como para o 
preparo de alimentos no lar. Impermeável a líquidos e gases, com absorção de umidade praticamente nula, 
excelente resistência e propriedades químicas, e baixo coeficiente de atrito são algumas de suas 
características. 

 

Polimerização 1 

É a síntese de um polímero; a polimerização é o conjunto das reações que provocam a união de pequenas 
moléculas, por ligação covalente, para a formação das muitas cadeias macromoleculares que compõem um 
material polimérico; a polimerização consiste em reagir um ou mais monômeros para a obtenção de 
polímeros; em relação ao número de meros das cadeias poliméricas do polímero sintético, as polimerizações 
podem ser: homopolimerização, que é a polimerização onde as cadeias poliméricas do polímero sintetizado 
são constituídas por um único tipo de mero e, copolimerização, que é o termo geral para a polimerização onde 
as cadeias poliméricas do copolímero sintetizado são constituídas por dois ou mais tipos de meros; quanto ao 
método de preparação as polimerizações se dividem em poliadição e policondensação. As poliadições são 
polimerizações não acompanhadas da formação de subprodutos, e que, quando convencionais, são 
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polimerizações com mecanismos de reações em cadeia, subdivididas em: polimerizações em cadeia via 
radicais livres, polimerizações em cadeia iônicas (catiônicas, aniônicas comuns e aniônicas via polímeros vivos) 
e as polimerizações em cadeia estereoespecíficas por complexos de coordenação, onde se destacam as 
polimerizações em cadeia tipo ZieglerNatta. 

Os principais polímeros de adição (obtidos em polimerizações em cadeia) são: polietilenos, polipropileno, 
poliestireno, poli (cloreto de vinila), poli (metacrilato de metila), etc. As policondensações convencionais são 
polimerizações acompanhadas da formação de subprodutos, com mecanismos de reações em etapas. Os 
principais polímeros de condensação (obtidos em policondensações convencionais) são: náilons, poliésteres, 
resinas fenólicas, resina melaminaformaldeído, resina uréiaformaldeído, etc; em relação ao meio físico em que 
são realizadas, as polimerizações podem ser separadas em polimerização em massa, em solução, em 
suspensão e em emulsão - ver polímero. 

 

Polimerização 2 

Reação química onde as moléculas de monômero são alteradas de forma a permitir seu encadeamento umas 
nas outras, formando o polímero, cuja molécula consiste na repetição de certo número de moléculas desse 
monômero. 

 

Polímero 1 

Material orgânico ou inorgânico, natural ou sintético, de alto peso molecular, formados por muitas 
macromoléculas, sendo que cada uma destas macromoléculas deve possuir uma estrutura interna onde há a 
repetição de pequenas unidades chamadas meros (unidades de repetição); o termo polímeros vem de: poli = 
muitas e meros = partes, unidades de repetição; o termo polímero é massivo, sendo utilizado para designar o 
material cuja composição é baseada em um conjunto de cadeias poliméricas, e cada uma das muitas cadeias 
poliméricas que formam o polímero é uma macromolécula formada por união de moléculas simples ligadas 
por covalência; os polímeros de interesse comercial geralmente têm pesos moleculares médios superiores a 
10.000g/mol, sendo que para os polímeros com muito alto peso molecular (acima de 100.000g/mol) algumas 
vezes adota-se a designação alto polímero; em relação ao tipo de cadeia polimérica, pode-se ter polímeros de 
cadeia carbônica, onde só existem átomos de carbono na cadeia molecular principal ou eixo ou espinha dorsal 
do polímero, e polímeros de cadeia heterogênea (ou heteropolímeros), onde a cadeia molecular principal do 
polímero contém átomos diferentes de carbono, que também pode estar na cadeia principal do polímero; 
polímeros naturais orgânicos: borracha natural, madeira, algodão, etc.; polímeros naturais inorgânicos: 
diamante, grafite, vidro, etc.; polímeros artificiais, que são polímeros orgânicos naturais modificados: acetato 
de celulose, nitrato de celulose, acetatobutirato de celulose, carboximetil celulose, etc.; polímeros sintéticos 
orgânicos: polietilenos, polipropileno, PVC, poliestireno, náilons, poliésteres, etc.; polímeros sintéticos 
inorgânicos: ácido polifosfórico, poli (cloreto de fosfonitrila), etc.; não sendo acrescentada nenhuma 
característica ao polímero, normalmente admite-se que o polímero seja orgânico e sintético; os polímeros, 
quanto ao arranjo espacial tridimensional das cadeias poliméricas podem ser: amorfos (com arranjo 
desordenado das moléculas poliméricas) ou parcialmente cristalinos (arranjos onde existem regiões 
ordenadas, sendo que a fração dessas regiões ordenadas, em relação ao material todo, caracteriza o grau de 
cristalinidade do polímero); os polímeros, como matériasprimas na forma de pós, grânulos, dispersões ou 
fardos (borrachas), são transformados e utilizados em produtos finais como plásticos, borrachas, fibras, 
espumas, revestimentos, tintas e adesivos; os polímeros, em função do seu consumo e da qualidade de suas 
aplicações, podem ser: convencionais (ou de grande consumo) e não convencionais, onde se enquadram os 
polímeros de engenharia, os polímeros reforçados, os polímeros para uso em altas temperaturas, os polímeros 
condutores, os cristais líquidos poliméricos ou polímeros líquidos cristalinos, os polímeros barreira e outros 
polímeros especiais; ver borracha, peso molecular e plástico. 

 

Polímero 2 

Substância que é formada por cadeias moleculares longas, formadas a partir da repetição de uma molécula 
menor básica, chamada mero. 
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Polímero de engenharia 

Classe de polímeros de alto desempenho, que competem diretamente com os metais. Seu custo varia de 
médio a alto. Exemplos: nylon, policarbonato, resinas ABS, etc. 

 

Polipropileno 1 

O polipropileno (PP) é um produto petroquímico com aplicações semelhantes às do polietileno de alta 
densidade: filmes, caixas para bebidas, embalagens, etc. 

 

Polipropileno 2 

O Polipropileno (PP) enquadra-se entre os termoplásticos de menor peso específico (0,92g/cm) e maior 
resistência química disponíveis. Impermeável a líquidos e gases, não reage com a grande maioria de agentes 
químicos industriais e farmacêuticos. Apresenta mínima absorção de água (menor que 0,03%), o que lhe 
concede boa estabilidade dimensional. 

 

Poliuretano 

O elastômero de poliuretano é um tipo especial de material termocurado, caracterizado por sua ampla faixa 
de dureza, onde combina a flexibilidade da borracha e a dureza dos plásticos estruturais. Possui as 
propriedades que permitem suportar altas cargas, impactos, abrasão, compressão, resistência ao oxigênio, 
ozônio, óleos, etc. 

 

POM 

Polioximetileno ou Poliacetal 

 

Ponto de imobilização 

Instante em que o polímero fundido num canal se resfria abaixo de certa temperatura, tendo seu escoamento 
interrompido. 

 

Ponto de injeção 

Região da superfície da cavidade por onde será introduzido o plástico fundido. 

 

POM 

Polioximetileno ou Poliacetal 

 

Ponto de imobilização 

Instante em que o polímero fundido num canal se resfria abaixo de certa temperatura, tendo seu escoamento 
interrompido. 

 

Ponto de injeção 

Região da superfície da cavidade por onde será introduzido o plástico fundido. 

 

Processamento 

O mesmo que moldagem; processamento é a transformação de um polímero, como matéria prima, em um 
produto final; a escolha do tipo de processo de transformação de um polímero em um produto polimérico é 
feita com base nas características intrínsecas do polímero, na geometria do produto a ser moldado e na 
quantidade do produto que será produzida; o processamento de um polímero pode ser feito por várias 
técnicas, sendo as principais citadas a seguir: moldagem por injeção, extrusão (incluindo as técnicas de 
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coextrusão), moldagem por sopro (extrusãosopro e injeçãosopro), moldagem por compressão, calandragem, 
termoformagem à vácuo, moldagem rotacional (ou rotomoldagem). 

 
Propeno 

Petroquímico básico produzido a partir da nafta ou propano, que serve de matéria prima para a produção de 
polipropileno. O mesmo que propileno. 

 

Propileno 

Petroquímico básico produzido a partir da nafta ou propano, que serve de matéria prima para a produção de 
polipropileno. O mesmo que propeno. 

 

PS 

Poliestireno. 

 

PTFE 1 

Politetrafluoretileno (Teflon®). 

 

PTFE 2 

O PTFE é amplamente utilizado em todos os segmentos da indústria devido às suas inigualáveis propriedades 
de: inércia química; excelente resistência térmica, com temperatura de serviço de 160 °C; baixo coeficiente de 
atrito e excelentes propriedades elétricas. Ao combinar as propriedades do PTFE às de cargas minerais e 
metálicas, visando elevar as propriedades mecânicas deste notável polímero, estaremos melhorando a 
resistência do desgaste, reduzindo a taxa de fluência e deformação inicial, aumentando a dureza e a 
condutividade térmica, e diminuindo o coeficiente de expansão térmica. 

 

PVC 

Policloreto de vinila. 

 

PVDF 

O PVDF apresenta uma faixa atrativa de características em particular: boas propriedades mecânicas; boa 
resistência ao envelhecimento; boa resistência à temperatura; excelente estabilidade térmica; alta resistência 
química; estabilidade à radiação U.V.; excelente resistência à abrasão; não toxidade; autoextinguível e 
soldável. 

 

Recristalização  

Nucleação e crescimento de novos grãos, geralmente equiaxiais e isentos de tensão, a partir de uma matriz 
deformada plasticamente. Utiliza-se para peças deformadas plasticamente a frio, com a finalidade de 
reduzirem aos seus limites de escoamento e de resistência. 

 

Reologia 

É a ciência que estuda as deformações e o escoamento dos materiais; a reologia, que é particularmente 
importante para o estudo dos polímeros, abrange principalmente o estudo da elasticidade, da plasticidade, da 
viscosidade e do escoamento dos materiais em geral. 

 

Resina 

Termo atualmente empregado para representar qualquer matéria prima polimérica no estado termoplástico, 
sendo fusíveis, insolúveis em água, mas solúveis em outros meios líquidos. Assim, são resinas: um próprio 
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termoplástico ou uma resina, antes da cura, e que vai se transformar em um termofixo, após a cura; para os 
polímeros sintéticos pode-se empregar o termo resina sintética. 

 

Retardadores de chama 

Aditivo que torna o polímero autoextinguível, ou seja, ele só entrará em combustão na presença de uma 
chama externa. 

 

Resina 

Termo atualmente empregado para representar qualquer matéria prima polimérica no estado termoplástico, 
sendo fusíveis, insolúveis em água, mas solúveis em outros meios líquidos. Assim, são resinas: um próprio 
termoplástico ou uma resina, antes da cura, e que vai se transformar em um termofixo, após a cura; para os 
polímeros sintéticos pode-se empregar o termo resina sintética. 

 

Semimanufaturado 

Produto intermediário de plástico (por exemplo, tubos e placas) que ainda serão processados (moldados) em 
produto final. 

 

Sopradora  

Equipamento que permite a transformação de plásticos através do processo de sopro. 

 

Sopro 

Processo de transformação de plásticos utilizados na fabricação de produtos vazados. Consiste na extrusão ou 
injeção de um tubo semimanufaturado (parison), que a seguir é envolvido por um molde e soprado. Ideal para 
a fabricação de garrafas, embalagens, boias, tanques de combustível, etc. 

 

Temperatura de degradação 

Temperatura acima da qual as cadeias do polímero começam a se desagregar. Note-se que esses materiais não 
existem no estado gasoso. 

 

Termoestabilizante 

Aditivo que tem por objetivo minimizar ou eliminar o efeito danoso de altas temperaturas sobre o plástico, 
principalmente durante sua fusão durante a transformação. 

 

Termofixos 

São materiais plásticos que quando curados, com ou sem aquecimento, não podem ser reamolecidos por um 
próximo aquecimento; as matériasprimas para os termofixos são resinas oligoméricas, ainda termoplásticas, 
que na moldagem em produtos, são curadas e transformadas em termofixos, insolúveis; estruturalmente, os 
termofixos têm como componentes fundamentais polímeros com cadeias moleculares contendo muitas 
ligações químicas primárias entre as cadeias diferentes – ligações cruzadas – que geram o comportamento dos 
termofixos, que podem também ser chamados polímeros reticulados ou polímeros com muitas ligações 
cruzadas; os termofixos, quando for necessário, podem conter aditivos e podem ter aplicações como plásticos 
de engenharia, como é o caso dos poliésteres insaturados reforçados com fibras de vidro; exemplos de 
matériasprimas para os plásticos termofixos: resina fenólica, resina uréiaformaldeído, resina 
melaminaformaldeído, resina epóxi e resina de poliéster insaturado; podem ser empregados como sinônimos 
de termofixos, os termos termorrígidos e termoendurecíveis; ver cura, oligômero, plástico, polímero e resina. 
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Termoformação 

Processo de transformação de plásticos similar a uma estampagem a quente. O plástico, na forma de chapa ou 
placa, é aquecido até se tornar bastante maleável (mas não fundido). A seguir, ele é conformado a vácuo 
(processo negativo) ou estirado (processo positivo), sendo resfriado a seguir. 

 

Termoplásticos 

São polímeros capazes de ser repetidamente amolecidos pelo aumento da temperatura e endurecidos pela 
diminuição da temperatura. Esta alteração reversível é física e não química, mas pode provocar alguma 
degradação no termoplástico, para um número elevado de ciclos de aquecimento e de resfriamento; 
estruturalmente, os componentes fundamentais dos termoplásticos são polímeros com cadeias lineares ou 
ramificadas, sem ligações cruzadas, isto é, entre as cadeias poliméricas diferentes só existem interações 
intermoleculares secundárias, reversíveis com a temperatura; os termoplásticos podem ser: convencionais (ou 
de grande uso), especiais ou de engenharia; os termoplásticos convencionais (ou de grande uso) são: 
polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, polipropileno, poli (cloreto de vinila) e o 
poliestireno; entre os termoplásticos especiais se destacam o poli (metacrilato de metila) e o poli 
(tetraflúoretileno); os principais termoplásticos de engenharia são: náilons, policarbonatos, poliacetais, 
poliésteres termoplásticos, ABS (graus de engenharia), poli (óxido de fenileno) modificado com poliestireno, 
polissulfonas, poli (sulfeto de fenileno) e poli (éterétercetona); os termoplásticos, quando for necessário, 
podem conter aditivos - ver plásticos e polímero. 

 

Termorrígido 

Polímero que se caracteriza por não se fundir, transformando-se em pó (fuligem) ao ser aquecido acima de 
determinada temperatura. Também não se dissolve em solventes. O mesmo que termofixos - ver termofixos. 

 

Terpolímero 

Caso particular de copolímero formado por três meros diferentes; o ABS (acrilonitrilabutadienoestireno) é o 
principal exemplo de terpolímeros. 

 

Tintas 

É basicamente a mistura estável de uma parte sólida (que forma a película aderente à superfície a ser pintada) 
em um componente volátil (solvente(s) orgânico(s) ou água). A parte sólida é composta por: pigmentos, 
cargas, outros aditivos e o(s) veículo(s) sólido(s). As resinas poliméricas mais utilizadas como veículos sólidos 
são as resinas alquídicas, resina epóxi, resinas acrílicas, poliuretanos e o poli (acetato de vinila) e seus 
derivados - ver resina. 

 

UHMW 

UHMW (Ultra High Molecular Weight) é um polietileno de ultra alto peso molecular, com características 
técnicas elevadas que não permitem que se faça qualquer comparação com os polietilenos comuns. 

 

TVE 

Laminado isolante a base de tecido de vidro impregnado com resina epóxi de alto poder aderente. Tem como 
principais características seu excelente poder de isolação, aliado a uma alta resistência mecânica e baixa 
absorção de água. Fabricado com resina do tipo "Flame resistant", pode ser utilizado em alta e baixa tensão, 
em locais e condições desfavoráveis, no aspecto climático. 
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Vazamento  

Também conhecido como casting. É um processo de moldagem simples que consiste em verter, isto é, vazar 
no molde o polímero, na forma de uma solução viscosa de polímero em seu monômero. Após o término do 
vazamento ocorre a polimerização final do monômero. 

 

Vazamento rotacional 

Ver Rotomoldagem. 

 

Viscoelástico 

Estado de um corpo que é tanto elástico (obedece a lei de Hook) como viscoso (obedece a lei de Newton). 
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