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OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E 
ADEQUAÇÕES DA CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL 
EDUARDO GOMES, EM MANAUS-AM. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVO  

1.1.1 Destinam-se as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, abaixo mencionadas, ao 
estabelecimento de padrões da especialidade Água Fria, atinentes à 
Reforma e Adequações da Central de Resíduos do Aeroporto 
Internacional Eduardo Gomes, em Manaus/AM. 

1.2 NORMAS UTILIZADAS 

1.2.1 Além do que estiver explicitamente indicado nestas Especificações 
Técnicas e nos desenhos referentes ao projeto, serão obedecidas, em 
ordem de prioridade, as seguintes Normas: 

 

 NBR-5621 Recebimento de Instalações Prediais de Água Fria. 

 NBR-5626 Instalação Predial de Água Fria. 

 NBR-5648 Sistemas prediais de água fria. 

 NBR-5657 Instalações Prediais de Água Fria – Verificação da 
Estanqueidade à Pressão Interna. 

 NBR 5680 Dimensões de tubos de PVC rígido – Padronização. 

 NBR 5688 Tubos e conexões de PVC rígido para esgoto predial e 
ventilação – Especificação.  

 NBR-9650 Verificação de estanqueidade no assentamento de 
adutoras e redes de água. 

 NBR-10156 Desinfecção de tubulações de sistema público de 
abastecimento de água.  

 NBR 12266 Projeto e execução de valas para assentamento de 
tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. 

 NBR-14968 Válvula-gaveta de ferro fundido nodular com cunha 
emborrachada – Requisitos. 
 

1.2.2 Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos dos Órgãos 
Públicos e Concessionários que estejam em vigor e sejam atinentes à 
execução dos serviços. As informações contidas neste texto prevalecem, 
em caso de interpretações dúbias, sobre quaisquer outras normas ou 
especificações. 
 

2 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

2.1 CAPTAÇÃO E RESERVA 

2.1.1 A captação de água fria será através de tubulação de 60 mm existente, 
conforme representação gráfica. 

2.2 DEMOLIÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ÁGUA FRIA EXISTENTE 

2.2.1 Serão demolidos os seguintes itens: 
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 Tubulação em PVC nas paredes que serão demolidas, assim como 
tubulações danificadas, conforme indicado em projeto; 

 Tubulação em F°F° 2.1/2” de alimentação do banheiro existente, 
conforme indicado em projeto; 

 Caixa d’água em fibrocimento com conexões e acessórios. 

2.3 NOVAS INSTALAÇÕES 

2.3.1 Os novos itens abaixo deverão ser instalados: 

 01 (uma) Caixa d’água de 1.000L que alimentará os vestiários 
masculino e feminino, tanque, lava olhos e outros; 

 01 (uma) Caixa d’água de 500L que alimentará exclusivamente as 03 
(três) autoclaves. 
 

2.4 REGISTROS, VÁLVULAS E VENTOSAS. 

2.4.1 Todas as instalações e conexões serão executadas com esmero e bom 
acabamento, as tubulações e conexões, cuidadosamente dispostas nas 
respectivas posições e firmemente ligadas às estruturas de suporte e aos 
respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 
hidraulicamente satisfatório e de boa qualidade. 

2.4.2 As juntas serão executadas criteriosamente, por profissionais de 
experiência comprovada, devendo ser observados os procedimentos 
necessários para a boa funcionalidade das conexões. 

2.4.3 Durante a execução, as extremidades das tubulações deverão ser 
mantidas tamponadas com “caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos só 
deverão ser retirados por ocasião do assentamento das peças, não 
sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa para 
vedação provisória dos pontos de alimentação. 

2.4.4 As tubulações de PVC para instalações hidráulicas de água fria, não 
deverão ser expostas ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, 
variações das pressões de serviço, bem como alterações na estrutura 
física das paredes do tubo. 

2.4.5 Não será permitido o “mix” de tubos de PVC com conexões de ferro 
galvanizado, uma vez que as características (profundidades) das roscas 
de PVC e Ferro são diferentes, podendo, por conseguinte, afetar a 
estanqueidade da instalação, comprometendo a sua funcionalidade. 

2.4.6 Não serão permitidas passagens de instalações hidráulicas em peças de 
concreto armado, salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas 
com folga suficiente para salvaguardar a integridade das tubulações, em 
caso de ocorrência de deformações ou dilatações térmicas. 

  
3 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

3.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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3.1.1 Os tubos fabricados em cloreto de polivinila (PVC rígido), utilizados nas 
instalações prediais de água fria, devem obedecer às NBR 5648 e NBR 
5680. As juntas devem ser soldáveis. 

3.1.2 Serão empregados somente materiais rigorosamente adequados para a 
finalidade em vista e que satisfaçam as normas da ABNT aplicáveis.  

 
4 LIMPEZA 

4.1 PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA 

4.1.1 Antes de a tubulação entrar em serviço, diversas lavagens devem ser 
feitas com vistas a eliminar terra ou detritos que por ventura possa conter 
a tubulação, evitando o seu depósito nos registros e ventosas e uma 
possível danificação as vedações e válvulas bem como dificuldades em 
seu funcionamento. 

4.1.2 A desinfecção somente será feita depois dos resultados satisfatórios dos 
ensaios de pressão e vazamento e após lavagens sucessivas da 
tubulação. A desinfecção, obrigatória em tubulações que se destinarem 
ao escoamento de água, tratada, será feita com uma solução que 
apresente, no mínimo 5,0 mg/l de cloro e que atue no interior do conduto 
durante um período de três horas.  

4.1.3 Após a conclusão dos serviços, o canteiro, ruas e instalações deverão ser 
limpos e removidos os entulhos, sendo estes trabalhos acelerados nos 
locais onde haja atividade comercial e/ou tráfego intenso.  O recebimento 
será procedido de testes de vazão que comprovem haver sido atingido os 
valores prefixados no Projeto.  

4.1.4 Após o término da limpeza química, a tubulação deverá ser 
completamente lavada com água, a fim de remover todos e quaisquer 
traços dos produtos químicos utilizados. 

4.1.5 Especial cuidado deverá ser observado no caso em que nas linhas 
estejam instalados componentes que, conforme seu material possa ser 
danificado pela limpeza química. 

4.1.6 Durante a montagem e, principalmente, após a limpeza, as tubulações 
deverão ser adequadamente protegidas ou fechadas com tampas 
provisórias para evitar a entrada de corpos estranhos que venham a 
comprometer as linhas, quando colocadas em operação. 

4.1.7 A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos, materiais e pessoal 
necessários à limpeza. 

 
5 TESTES 

5.1 TESTES DO SISTEMA 

5.1.1 Durante os ensaios, as juntas dos tubos deverão permanecer 
completamente descobertas. Serão realizados dois tipos de ensaios: 
“ensaio de pressão” também denominado “ensaio de estabilidade”, no 
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qual é feita a verificação de eventuais falhas, e o “ensaio de vazamento”, 
no qual é feita a verificação da estanqueidade da linha. 

5.1.2 Para o “ensaio de pressão” será adotado uma pressão, no mínimo, 50% 
superior à de trabalho, da adutora, a qual não poderá ser superior à 
pressão que presidiu o dimensionamento das ancoragens nem exceder à 
pressão de prova dos tubos e peças especiais. 

 
5.1.3 O “ensaio de vazamento” será realizado após o ensaio de pressão. Para 

esse ensaio, deve-se encher lentamente a tubulação com água, 
expelindo o ar existente na mesma. Os trabalhos de assentamento serão 
considerados satisfatórios se os vazamentos eventualmente existentes e 
verificados durante o “ensaio de vazamento” forem inferiores ao valor 
fornecido pela expressão abaixo:  

 Q = N x D x √P / 3.292  

 Onde: Q = vazamento máximo tolerado no trecho (litros/hora)  

 N = número de juntas  

 D = diâmetro da tubulação (mm)  

 P = pressão de ensaio (kg/cm2)  

5.1.4 Os vazamentos serão medidos pelas vazões (volume no tempo) de água 
de alimentação da bomba de ensaio, para que a pressão nos trechos 
permaneça aproximadamente constante.    

5.1.5 A CONTRATADA fornecerá todos os equipamentos, materiais e pessoal 
necessários aos testes.  
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