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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 Águas Pluviais, 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 5680 Dimensões de tubos de PVC rígido - Padronização 

 NBR 5688 

Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e 

ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN – 

Requisitos 

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

 NBR 10844 Instalações prediais de Águas Pluviais. 

 

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 DOCUMENTAÇÃO 

2.1.1 Toda e qualquer alteração do projeto durante os serviços deverá ser feita 
mediante consulta prévia da fiscalização que produzirá um ofício 
aprovando a execução. 

2.1.2 Ficará a critério da Infraero impugnar qualquer serviço executado que não 
satisfaça as condições aqui prescritas. 

2.2 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA 

2.2.1 O sistema proposto tem por objetivo o escoamento das águas pluviais 
coletadas da cobertura da edificação existente e a construir da Central de 
resíduos. 

2.2.2 Nas coberturas da nova edificação e da edificação existente, as calhas 
serão construídas em concreto armado, com inclinação de 0,5%. 
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2.2.3 O sistema deverá encaminhar os efluentes para uma caixa de inspeção 
existente próxima à nova edificação, devidamente identificada no projeto. 

2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 

2.3.1 A escavação em material de 1° categoria (até 2,00 m) deve ser realizada 
de forma a garantir a estabilidade das laterais da vala, quaisquer que 
sejam as condições de instalação. 

2.3.2 As valas deverão ter dimensões compatíveis com o diâmetro dos tubos, 
permitindo a montagem, rejuntamento no caso de junta rígida e reaterro 
compactado da vala. As valas deverão ser abertas sempre de jusante 
para montante, com acompanhamento topográfico e seguindo as cotas,  

2.3.3 Alinhamentos e perfis longitudinais estipulados em projeto. 

2.4 CAIXAS DE AREIA 

2.4.1 As caixas de areia deverão ser moldadas “in loco”, conforme os detalhes 
construtivos correspondentes no projeto. 

2.4.2 As paredes internas deverão ser revestidas com argamassa de cimento e 
areia, com traço 1:2 e/ou impermeabilizada de acordo com a metodologia 
preconizada nos projetos gerais de impermeabilização. 

2.4.3 As caixas de areia deverão ser dotadas de tampões prediais em ferro 
fundido. Estes serão identificados com as letras “AP”, em caixa alta, 
gravada no revestimento da tampa, identificando-a como caixa do 
sistema de drenagem de águas pluviais. 

2.5 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES 

2.5.1 O tubo deve ser ajustado conforme a inclinação e alinhamento 
necessário. O leito de assentamento deve ser rebaixado nos locais de 
acomodação das bolsas para que fique uniformemente apoiado ao longo 
de toda a sua geratriz inferior. Este rebaixamento, após a instalação, 
deve ser preenchido e compactado. 

2.5.2 Os tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos. Cuidado 
especial deve ser tomado principalmente com as bolsas e pontas dos 
tubos, contra possíveis danos na utilização de cabos e/ou tesouras. 

2.5.3 Todas as adequações necessárias devem ser realizadas para que os 
dispositivos de inspeção suportem os novos esforços (estáticos e 
dinâmicos) a que estarão submetidos. Por isso, devem ser previstos 
reforços nas caixas e substituição das tampas de concreto por tampas de 
ferro fundido. 

2.6 REATERRO 

2.6.1 O reaterro deverá ser feito com o material expurgado, desde que atenda 
as características mecânicas mínimas, de acordo com a NBR 7182. 
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2.6.2 Recomenda-se o reaterro a cada trecho não superior a 24 m e em 
camadas de 20 cm. Usar solo selecionado, livre de pedras ou de 
vegetação. 

2.6.3 O reaterro primário deve ser realizado até que exista uma camada 
mínima acima da geratriz superior do tubo, as alturas estão especificadas 
em projeto. 

 
3 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

3.1 TUBOS E CONEXÕES 

3.1.1 Para os condutores verticais e horizontais, deverão ser utilizados tubos 
de diâmetro 100 e 150 mm constituídos de PVC Reforçado, fabricantes 
de referência TIGRE ou AMANCO. 

3.1.2 Para execução das mudanças de direção na condução dos efluentes, 
serão utilizados Joelhos de 45° e 90° e Curva Longa de 90°. As 
mudanças de direção somente devem ser feitas utilizando-se joelhos e 
curvas, conforme representado no projeto. Não será admitida a flexão 
dos tubos utilizando-se qualquer tipo de dobra. 

3.2 ACESSÓRIOS 

3.2.1 Braçadeiras tipo “D” diâmetro 4”, com parafusos de fixação inclusos: 
Deverão ser utilizadas para fixação dos condutores verticais, conforme 
representado no projeto específico. Fabricante de referência: Walsywa, 
ou equivalente técnico. 

3.2.2 Ralo hemisférico (abacaxi) diâmetro 100 mm: Deverão ser instalados nas 
saídas das calhas / entrada dos condutores verticais, com finalidade de 
impedir que detritos ou folhas entupam as tubulações horizontais e 
verticais. 

 
4 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO 

4.1 ORIENTAÇÕES GERAIS 

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 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.  

4.1.3 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. 
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4.1.4 Especial cuidado deverá ser observado no caso em que nas linhas 
estejam instalados componentes que, conforme seu material possa ser 
danificado pela limpeza química. 

4.1.5 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. 

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

4.1.7 Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades 
livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou 
plugues convenientemente apertados, não sendo admitido para tal fim, o 
uso de buchas de madeira ou papel. 

 
5 ENTREGA DOS SERVIÇOS E PAGAMENTO 

5.1 CONDIÇÕES GERAIS 

5.1.1 A CONTRATADA só poderá entregar o serviço depois que a 
FISCALIZAÇÃO fizer uma visita técnica à in loco para constatar o seu 
bom estado de funcionamento da instalação. Será verificado o 
funcionamento de todas as instalações e serviços constantes nesta 
especificação técnica, ficando a cargo da CONTRATANTE a substituição 
de qualquer item considerado insuficiente ou em desacordo com o 
especificado pela CONTRATADA. 

5.1.2 Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento 
os serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela 
Fiscalização, respeitando a rigorosa correspondência com o projeto e 
suas modificações expressa e previamente aprovadas pelo Contratante.  

5.1.3 A medição dos serviços de instalação será feita por metro de tubulação 
instalada, unidades de conexões instaladas e unidade de caixas 
instaladas. 
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