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1 - OBJETIVO:

O objetivo da presente especificação é descrever sobre as instalações, especificar os materiais e 
esclarecer normas de execução para as instalações hidrossanitárias em toda a área do Edifício do Conselho 
Regional de Enfermagem de Sergipe - COREN, localizado na rua Dr. Leonardo Leite, esquina com rua Duque 
de Caxias, bairro São José - Aracaju / SE.

2 - DOCUMENTOS APLICÁVEIS:

2.1 - NORMAS ABNT

NBR - 8160 - Instalações prediais de esgotos sanitários;
NBR - 5626 - Instalações prediais de água fria;
NB - 611 - Recebimento de instalações prediais de água fria;
EB - 387 - Registro de gaveta para instalações hidrossanitárias prediais;
EB - 369 - Registro de pressão para instalações hidrossanitárias prediais.
NB – 611 – Instalações prediais de águas pluviais.
NBR – 7367 – Execução de redes coletoras enterradas de esgotos com tubos e conexões de PVC rígido de
seção circular.
NBR – 9649 – Projetos de redes coletoras de esgoto sanitário.

3 - GENERALIDADES:

Os serviços de execução das instalações hidrossanitárias e de drenagem do Edifício do Conselho Regional de 
Enfermagem de Sergipe – COREN deverão ser executadas conforme estas especificações, Normas ABNT 
complementado pelo projeto executivo.

De acordo com a norma, as instalações de água fria foram projetadas de modo a:

1. Garantir o funcionamento de água de forma contínua, em quantidade suficiente, com pressões e 
velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças de utilização e dos sistemas de 
tubulações;

2. Preservar rigorosamente a qualidade de água do sistema de abastecimento;

3. Preservar o máximo conforto dos usuários, incluindo-se a redução dos níveis de ruído.

Toda instalação nova deve, antes de entrar em funcionamento, ser inspecionada e ensaiada.

A execução da instalação (tubulação) deve ser acompanhada por técnico credenciado, a fim de ficar assegurada
a obediência às prescrições da NB-19, inclusive se a mesma acha-se convenientemente fixada e que nenhum 
material estranho tenha sido deixado no seu interior.

O sistema de esgotamento das águas pluviais deverá ser completamente separado dos esgotos sanitários, 
evitando-se com isso a penetração dos gases dos esgotos primários no interior do Edifício.

4- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.

As instalações sanitárias foram projetadas de acordo com a norma brasileira de instalações sanitárias  NB  –
5256; que deverão prevalecer nos casos de dúvida ou omissão.

Em casos de interferência com viga, o furo de passagem será de seção quadrada e terá dimensão superior à da 
área projetada.

Todos os desvios ou interligações de ramais serão feitos com curvas e junções de 45º graus.

 



Os ramais  de  grupos  sanitários,  onde  estão  incluídas  as  bacias  sanitárias,  caixas  sifonadas  e  ralos,  terão
tubulação de ventilação (auxiliares) que se prolongarão acima da cobertura ou entre a cobertura e laje.

A declividade mínima nos trechos horizontais é de 2% (dois por cento) para diâmetros de tubos menores ou
iguais a 75mm, e 1% (um por cento) se iguais ou maiores que 100mm.

Toda tubulação interna e externa de esgoto, drenagem e ventilação serão executadas com tubos e conexões em 
PVC.

Os ramais dos grupos sanitários onde estão incluídas as bacias sanitárias e caixas sifonadas serão coletadas
diretamente na caixa de inspeção e despejadas na rede coletora de esgoto da DESO.

Antes da soldagem dos tubos ou conexões em  PVC, os mesmos devem ser  lixados e limpos com solução
limpadora adequada, para garantir perfeita soldagem.

As tubulações que ficarem sob a área de manobras de viaturas e que estejam com profundidade inferior a 80
cm, inclusive, deverão ser encobertas com concreto simples com camada mínima de 10 cm.

O reservatório inferior e superior a ser construído será em concreto armado.

O hidrômetro a ser utilizado será o detalhado e indicado em projeto.

4.2 - INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA:

As instalações de água fria foram projetadas de acordo com a Norma Brasileira de Instalações Prediais de Água
Fria NBR 5256, que deverá prevalecer nos casos em que apresentarem dúvidas ou omissões.

Cada rede de distribuição (coluna de água fria) será alimentada pelo reservatório superior.

Com a finalidade de proporcionar reserva de 02 (dois) dias de consumo para todo o Edifício e de acordo com a
quantidade da população, serão utilizados os reservatórios superiores com capacidades iguais de 8.500,00L e
total de 17.000,00L; e o inferior com capacidade de 22.100L.

Para alimentação do reservatório inferior, a empresa contratada deverá solicitar a  DESO, a instalação de um
cano alimentador de Ø 32mm.

Toda tubulação de água fria será construída com canos de PVC rígido, soldável.

Todas as conexões de água fria serão de PVC rígido, soldáveis.

Todas as colunas de água fria (distribuição) se derivarão de um barrilete localizado no reservatório superior,
conforme detalhe em projeto.

A tubulação de limpeza e extravasor do reservatório superior  desaguarão na calha horizontal em concreto do
telhado do Edifício.

Em cada coluna de distribuição de água fria, haverá um registro de gaveta com acabamento para áreas com
revestimentos e sem acabamento para áreas de serviço.

Todas as ligações do reservatório com o barrilete, registros, válvulas e colunas de água fria, serão executados
com flanges, niples e uniões para facilitar a manutenção.

5 - TESTES DE INSTALAÇÕES:

Serão exigidas, antes do revestimento final da alvenaria, provas de pressão interna em todas as instalações
abaixo discriminadas:

 



Toda tubulação de água fria deverá ser submetida a uma pressão hidrostática igual ao dobro da pressão normal
de trabalho prevista, sem que apresentem qualquer vazamento durante pelo menos 06 (seis) horas.

A pressão mínima, em qualquer extremidade da mesma deverá ser de 10 (dez) M.C.A, ou seja, 1,0 kg/cm2.

Depois  de  assentada  a  tubulação  e  antes  da  colocação  dos  aparelhos,  deve  ser  verificada  a existência  de
vazamentos por meio de testes de água ou de ar e submetida à prova de fumaça, sob pressão mínima de 5m de
coluna de água.

As águas pluviais não devem ser lançadas em redes de esgoto usadas apenas para águas residuárias.

As águas provenientes da drenagem das unidades evaporadoras do sistema de ar condicionado deverão ser 
lançadas na rede coletora de esgoto sanitário.
 

6 - NORMAS DE EXECUÇÃO:

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo ser observadas as seguintes
disposições:

Emprego de ferramentas apropriadas para cada tipo de trabalho.

Nas passagens em ângulo, nas vigas ou pilares deixar previamente instaladas as tubulações projetadas.

Nas passagens deixar com 1 (um) diâmetro acima do projetado.

Nas passagens retas nas lajes, deixar caixas de madeiras com dimensões apropriadas.

Todos os ramais horizontais devem ser assentados sobre o apoio da seguinte forma:

RAMAIS SOBRE A TERRA:

Serão apoiados sobre lajota de concreto a cada 1,50m.

RAMAIS SOBRE A LAJE:

Serão apoiados sobre a base de tijolos a cada 1,5m, assentados com argamassa de cimento, areia e cal.

Não serão permitidas curvas forçadas nos encanamentos.

Os  ramais  dos  grupos  sanitários  onde  estão  incluídos  as  bacias  sanitárias,  caixas  e  ralos,  terão  tubos
ventiladores (auxiliares) que prolongar-se-ão até acima da cobertura ou entre a cobertura e a laje, com diâmetro
acima do tubo principal.
 
As declividades de todos os trechos deverão ser uniformes não se permitindo depressões que possam formar
depósitos no interior das tubulações.

Durante a construção as tubulações deverão ter extremidades vedadas com plug ou tampões, e serem removidas
na ligação final dos aparelhos sanitários, a fim de evitar a obstrução dos mesmos.

Para se evitar o aparecimento de ar na tubulação de água fria (colunas), foi previsto em projeto um suspiro
derivado do barrilete, conforme detalhe em projeto.

As caixas  de  inspeções,  gorduras  e  de  drenagens  deverão  ser  construídos  com materiais  que  atendem às
especificações e padronizações da normatização em vigor.

7 - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

Os materiais a seguir serão sugestiveís; Tendo em vista a especificada pelo projeto arquitetônico. 

 



Tubos de PVC, ponta e bolsa, soldáveis, para água fria (linha marrom), esgoto (linha branca) e drenagem (linha
branca); fabricação TIGRE, FORTILIT, AMANCO ou similar.

Tubos  de  PVC,  ponta  e  bolsa,  soldáveis,  para  água  fria,  linha  marrom para  drenagem do  sistema de  ar
condicionado; fabricação TIGRE, FORTILIT, AMANCO ou similar.

As conexões de uso geral como derivação na tubulação, emendas, prolongamentos, reduções, curvas e uniões,
serão do tipo soldável, ou roscáveis conforme o caso, fabricação TIGRE, FORTILIT, AMANCO ou similar.

Para as conexões de peças como torneiras de pressão, engates de pias / lavatórios / caixas de descargas serão de
PVC soldável, azul, com anel metálico com rosca, fabricação TIGRE, FORTILIT, AMANCO ou similar. 

Os registros de gaveta e de pressão deverão ser fabricados em liga de cobre conforme NB - 96 e EB - 161,
porcas internas e externas conforme ABNT 14 (BSP).

Os registros de gaveta sem acabamento serão referência 1502 B, e os com acabamento serão referência 1509,
modelo C 45 - linha italiana, fabricação DECA, DOCOL, FABRIMAR ou similar.

Os  registros  de  pressão  serão  referência  1416,  modelo  C 45  -  linha  italiana,  fabricação  DECA,  DOCOL,
FABRIMAR ou similar.

A torneira de pressão para lavatório será modelo C 45 - linha italiana, ref. 1194, fabricação DECA, DOCOL,
FABRIMAR ou similar.

A torneira de pressão para jardim será modelo 1155.C39, com bico para engate de mangueira de ½”, cromada,
fabricante DECA, FABRIMAR, DOCOL ou similar.

A torneira de pressão para pia será modelo prata, referência 1167 C50, cromada, fabricante DECA, FABRIMAR,
DOCOL ou similar.

A torneira de pressão para tanque será modelo MAX, referência 1153 C34, cromada, com bico para engate de
mangueira de ½”, fabricante DECA, FABRIMAR, DOCOL ou similar.

A torneira  de  pressão  para  lavatório  será  modelo  prata,  referência  1167  C50,  cromada,  fabricante  DECA,
FABRIMAR, DOCOL ou similar.

A torneira bóia será referência 1350 BSA, fabricação DECA, DOCOL, FABRIMAR ou similar.

As válvulas dos lavatórios serão do tipo cromado, ref. 1600, fabricação DECA, DOCOL, FABRIMAR ou similar.

As bacias  para  caixa  acoplada  serão  P202,  linha  BELLE ÉPOQUE,  fabricante  DECA,  CIPESA,  CELITE ou
similar.

As válvulas de descargas a serem utilizadas serão com registro acoplado, com acabamento cromado, fabricante
DECA, FABRIMAR, DOCOL ou similar.

As caixas acopladas serão com mecanismo e fixação, CD220, linha BELLE ÉPOQUE, fabricante DECA, CIPESA,
CELITE ou similar. 

As  caixas  sifonadas  serão  de  PVC,  com  dimensões  indicadas  em projeto,  fabricação  TIGRE,  FORTILIT,
AMANCO ou similar, com grelha cromada redonda.

Os ralos pára folhas instalados nas calhas horizontais de concreto do telhado será código PF-26, tipo abacaxi,
em ferro fundido, hemisféricos, fabricante SUPRAFIRST ou similar.

Os  sifões  utilizados  para  os  lavatórios  e  as  pias  serão  cromados,  ref.  1680,  fabricantes  DECA,  DOCOL,
FABRIMAR, ESTEVES ou similar.

O engate a ser utilizado será em aço, cromado, fabricantes DECA, DOCOL, FABRIMAR, ESTEVES ou similar.

 



As válvulas  de  pia  ou  tanque  a  serem utilizadas  serão  em aço,  fabricantes  DECA,  DOCOL,  FABRIMAR,
ESTEVES ou similar.

A fita de vedação a serem utilizadas nas roscas das conexões e metais, serão de  PVC,  fabricantes  TIGRE,
AMANCO, FORTILIT ou similar.

A solução limpadora, a ser utilizada nos tubos e conexões, serão fabricantes TIGRE, AMANCO, FORTILIT ou
similar.

O  adesivo,  a  ser  utilizado  na  soldagem  das  tubulações  e  conexões,  serão  fabricantes  TIGRE,  AMANCO,
FORTILIT ou similar.

A lixa a ser utilizada na limpeza dos tubos e canos para facilitar e garantir a soldagem entre os mesmos ou com
conexões serão as utilizadas para madeira n°150.

A bomba de recalque a ser utilizada será de 1.1/2CV, bifásica, 60Hz, fabricantes  SCHNEIDER,  FAMAC  ou
similar.

8 – CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:

As medições dos serviços efetivamente executados serão  efetuadas em conformidade com a Especificação
Técnica, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. 

As medições serão realizadas no último dia útil de cada mês cível, salvo a última que será realizada ao término
dos serviços. 

As  medições  dos  serviços  serão  mensais,  realizadas  pela  contratada  em conjunto  com a  fiscalização  da
contratante, mediante a elaboração de um Boletim de Medições, com dados métricos ou unitários, respeitando
os mesmos itens constantes da Planilha de Preços, apresentada pela licitante vencedora,  parte integrante do
Contrato. 

A  contratada  deverá  preencher  para  conferência,  o  Boletim  de  Medição  de  Serviços,  cujo  modelo  será
fornecido pela Contratante, arquivado em meio digital. 

Serviços executados sem o conhecimento da fiscalização, sem sua liberação ou aprovação, ou executados de
forma que contrarie as determinações das Especificações Técnicas, não serão medidos e nem pagos. 

As medições  serão  elaboradas  a  partir  dos  quantitativos  levantados  nos  desenhos  de  projeto,  bem como,
conferência no local.

Com base  no  Boletim  de  Medições  devidamente  assinado  e  liberado  pela  fiscalização  da  contratante,  a
contratada emitirá a sua fatura mensal, a qual será encaminhada a Contratante com a respectiva solicitação de
pagamento. .

Aracaju, 10 de setembro de 2015

  

ROSANY A. MATOS
ARQUITETA 

CREA N º 6401 / D – CE.    
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