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LINHA DEFOFO 
 

INFRAESTRUTURA >> SANEAMENTO ÁGUA >> DEFOFO 
 

 
 

 
1 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
 
1.1 FUNÇÃO 
 
A linha Amanco DEFOFO destina-se à aplicação em sistemas de adução e distribuição de água à 

temperatura ambiente, em redes de abastecimento condominial e também no setor agrícola.  

Os produtos são utilizados por empresas públicas e privadas responsáveis pela instalação e manutenção 

de redes.  

Essa linha possui um diâmetro externo compatível com tubos e conexões de ferro fundido, o que permite o 

acoplamento das pontas dos tubos Amanco DEFOFO nas bolsas dos tubos ou conexões de ferro fundido. 

 
1.2 APLICAÇÕES 
 
A linha Amanco DEFOFO é utilizada em instalações condominial e/ou agrícola, para a adução e distribuição 
de água à temperatura ambiente. 
 
2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Fabricado em PVC Rígido (PoliCloreto de Vinila); 
Cor: Azul; 
Diâmetro: DN500 
Tubos no comprimento de 6 metros; 
Pressão de serviço: 1,0 Mpa (10 kgf/cm²) à temperatura de 25 °C.  

 
2.1 NORMAS DE REFERÊNCIA 
 
NBR 7665 - Sistemas de transporte de água ou de esgoto sob pressão — Tubos de PVC-M DEFOFO com 

junta elástica — Requisitos 

NBR 9822 - Manuseio, armazenamento e assentamento de tubulações de poli (cloreto de vinila) não 

plastificado (PVC-U) para transporte de água e de tubulações de poli (cloreto de vinila) não plastificado 

orientado (PVC-O) para transporte de água ou esgoto sob pressão positiva 

 
3 BENEFÍCIOS 
 
Intercambiabilidade com tubos de ferro fundido em toda sua extensão; 

Excelente desempenho hidráulico, devido à sua superfície interna lisa; 

Podem ser facilmente cortados; 
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Facilitam o transporte e manuseio por sua leveza, reduzindo substancialmente o custo de instalação e 

facilitando a manutenção; 

No caso de manutenção ou substituição da Junta Elástica Removível Integrada, a mesma pode ser 

substituída do seu alojamento, eliminando operações de alto custo. 

 

4 INSTRUÇÕES 

 
4.1 PREPARAÇÃO DA VALA 
 
A tubulação a ser assentada deve ter seu eixo demarcado a cada 20 metros. 
A largura de escavação da vala deve seguir conforme a figura abaixo: 

           
 
4.2 FUNDO DA VALA 
 
Fundo de valas que não apresentem suporte adequado à tubulação (argiloso ou pantanoso) devem receber 
uma camada de concreto magro ou brita bem compactada para regularização. Sobre esta camada, executar 
um berço de areia ou solo fino selecionado de 15 cm de espessura para acomodação da tubulação. Valas 
escavadas em terrenos rochosos, devem receber a mesma camada de areia ou solo fino e o material de 
escavação não pode ser utilizado na envoltória dos tubos. Valas com profundidades superiores a 1,25 m 
devem ser escoradas. 
 

 
  
O fundo da vala deve ser regular, uniforme e com declividade conforme previsto no projeto. As imperfeições 
devem ser preenchidas com material adequado, compactado, tal que fique nas mesmas condições de 
suporte do fundo da vala escavada. 
 
4.3 EXECUÇÃO DAS JUNTAS 
 
1º Utilizando estopa limpa, limpar a ponta do tubo e o interior da bolsa, com a devida atenção ao anel de 
vedação; 
OBS: Não utilize solventes (querosene, águarraz ou thinner) na limpeza. 
 
Recomenda-se a utilização de calços de madeira sob a ponta e a bolsa dos tubos, para que os tubos, 
afastados do solo, permaneçam limpos durante a execução da junta. 
 

b = 0,60 m para H < 1,50 m 
b = 0,80 m para H > 1,80 m 
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2º Aplicar a Pasta Lubrificante Amanco na parte visível do anel de vedação e na ponta do tubo, para facilitar 
a montagem; 
OBS: Não usar óleo ou graxa como lubrificante, pois podem danificar o anel de vedação. 
 

 
 

 
3º Introduzir a ponta do tubo na bolsa observando as marcações, que indicam quanto a ponta deve ser 
introduzida na bolsa; 
 

 
 
4º A montagem deve ser manual, ou, quando necessário, poderá ser utilizada uma alavanca, protegendo-
se a extremidade do tubo em contato com a alavanca, com um calço de madeira; 
 

 
 
OBS: a ponta do tubo Amanco DEFoFo já é fornecida devidamente chanfrada, para facilitar a montagem da 
junta elástica. Quando se corta os tubos na obra, deve-se efetuar o chanfro na ponta cortada, com as 
seguintes dimensões aproximadas: 
 

DN 
Consumo médio por 

junta (g) 

500 80 
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As conexões de ferro fundido têm normalmente a profundidade de bolsa menor que a dos tubos Amanco 
DEFoFo. Assim, quando se efetua a montagem de pontas de tubos em conexões de ferro fundido, a ponta 
deverá ser introduzida até o final da bolsa. Além disso, o chanfro utilizado na ponta dos tubos deverá ter o 
seu comprimento reduzido, conforme a figura abaixo: 
 

 
 
4.4 ANCORAGEM 
 
Após execução das juntas, todos os pontos da tubulação em que existam conexões com mudança de 
direção, derivação, redução, etc., devem ser ancorados.  
A ancoragem deve ser feita no sentido do peso próprio da peça e dos possíveis esforços longitudinais ou 
transversais, mantendo a tubulação livre desses esforços ou deformações. Nestes casos utilizam-se blocos 
de ancoragem convenientemente dimensionados para resistir aos esforços que não 
são absorvidos pela junta elástica.  
Todos os trabalhos de ancoragem devem ser feitos de forma a manter as juntas visíveis para que seja 
possível a verificação do ensaio de estanqueidade, este deve ser feito antes da total recomposição da vala. 
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4.5 ASSENTAMENTO 
 
Durante o assentamento, as juntas elásticas devem ser mantidas visíveis para que seja possível a 
verificação do ensaio de estanqueidade, antes do reaterro. 
 

 
 
4.6 REATERRO 
 
Para o reaterro da tubulação, consideram-se três zonas distintas (Lateral, Superior e Final), conforme figura 
abaixo: 
 

 
 
Para o reaterro lateral, a tubulação deve ficar continuamente apoiada no fundo da vala e com berço bem 
executado nas duas laterais, em camadas inferiores a 0,10 m. Se houver escoramento na vala, ele deve ser 
retirado progressivamente, preenchendo todos os vazios. 
 

 
 
O reaterro superior é feito com material selecionado, isento de pedras e entulhos, e em camadas de 0,10 a 
0,15 m de espessura. Não é recomendado despejar o solo de reaterro nesta etapa. A compactação é 
executada nas laterais de cada lado, sendo que a parte diretamente acima da tubulação não deverá ser 
compactada, evitando deformações dos tubos. O restante do material de reaterro da vala deve ser lançado 
em camadas sucessivas, sendo compactado de tal maneira a ficar no mesmo estado do terreno das laterais 
da vala.  
 
O restante do material de reaterro da vala deve ser lançado em camadas sucessivas, sendo compactado 
tal que tenha o mesmo estado do terreno das laterais da vala.  
OBS.: Não se deve utilizar as rodas de veículos pesados neste serviço. 
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4.7 ENVOLVIMENTOS ESPECIAIS 
 
Quando a tubulação estiver sujeita a sofrer deformações, cuidados especiais devem ser considerados no 
momento do envolvimento da tubulação.  
Nos trechos em que o recobrimento da tubulação for inferior a 1,0 metro ou quando a tubulação for 
assentada em ruas com pesadas cargas móveis, deve-se embutir em tubos com diâmetros superiores e 
apropriados para receber as cargas móveis (tubo camisa), ou realizar a construção de lajes. Nestes casos, 
o tubo deve ser envolvido em material selecionado e limpo (areia, solo limpo com boa estrutura), 
permanecendo desvinculado dos elementos de proteção.  
 

               
  
Não é recomendável o envolvimento direto dos tubos de PVC com concreto, pois este envolvimento, 
trabalhando como viga contínua debaixo do solo, pode sofrer ruptura e trincas que podem danificar o tubo. 
 
4.8 TRANSPORTE E ARMAZENAGEM 
 
O carregamento dos caminhões deve ser executado tal que nenhum dano ou deformação ocorra no produto 
durante o transporte. Desta maneira, não se recomenda:  
- Sobrepor as bolsas; 
- Curvar os tubos; 
- Balançar e manusear bruscamente; 
- Permitir contato com extremidades pontiagudas; 
- Colocar materiais ou ferramentas sobre o tubo; 
- Andar sobre os tubos. 
 
No canteiro: 
Os tubos não podem ser arrastados ou batidos e devem ser transportados afastados do solo. 
 
Descarregamento: 
Os tubos devem ser empilhados, um a um, manualmente, alternando-se pontas e bolsas. É proibido o 
lançamento dos tubos sobre o solo. 
Prever o local de armazenamento junto à obra, observando: 
A área que recebe os tubos deve ser horizontal, nivelada e sem pedras ou objetos pontiagudos; 
O solo deve ter uma camada de material macio ou estrados de madeira para receber os tubos; 
Os anéis de borracha só devem ser levados ao local da obra no momento do uso; 
Procurar locais sombreados, livres de ação direta de exposição contínua ao sol; 
Quando for possível, proteger por lonas ou outro tipo de cobertura, colocada no mínimo a 30 cm acima dos 
tubos para permitir ventilação; 
As pilhas escoradas lateralmente, devem ter no máximo 1,50 m de altura. 
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5 ITENS DA LINHA 
 

TUBO DEFOFO 

Código Descrição do Produto UR 
Peso unitário 

(g) 
EAN unitário 

18189 TUBO DEFOFO INFRA DN500 1 297.019,6 7891960879897 

 

                    
 
 

  
 
                             

   
 

 

 
ANEL DE VEDAÇÃO JERI EPDM 

Código Descrição do Produto UR 
Peso unitário 

(g) 
EAN unitário 

97925 ANEL JERI DEFOFO EPDM DN500 DUR50 1 2.290,0 7891960876230 

 
 

 
 

 

BITOLA D1 d1 d2 e A B 
500 536,00 585,8 532 21,3 6.000 255 

* medidas aproximadas em milímetros (mm) 
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LUVA DE CORRER 

Código Descrição do Produto UR Peso unitário (g) EAN unitário 

90531 LUVA COR DEFOFO INFRA JE DN100 1 888,0 7897795006439 

90532 LUVA COR DEFOFO INFRA JE DN150 1 3.264,0 7897795006446 

90533 LUVA COR DEFOFO INFRA JE DN200 1 4.470,0 7897795006453 

90534 LUVA COR DEFOFO INFRA JE DN250 1 8.196,0 7897795006460 

90535 LUVA COR DEFOFO INFRA JE DN300 1 10.300,0 7897795006477 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANEL DE VEDAÇÃO O’RING 

Código Descrição do Produto UR 
Peso unitário 

(g) 
EAN unitário 

97733 ANEL ORING DEFOFO INFRA EPDM DN100 DUR60 1 53,0 7891960879187 

97734 ANEL ORING DEFOFO INFRA EPDM DN150 DUR60 1 101,0 7891960879194 

97736 ANEL ORING DEFOFO INFRA EPDM DN200 DUR60 1 171,0 7891960879200 

97737 ANEL ORING DEFOFO INFRA EPDM DN250 DUR60 1 331,0 7891960879217 

97738 ANEL ORING DEFOFO INFRA EPDM DN300 DUR60 1 480,0 7891960879224 

BITOLA D1 d1 e A 
100 119,30 142,0 5,3 356 
150 171,55 196,5 7,5 422 
200 223,95 252,1 9,8 495 
250 276,30 309,4 12,0 578 
300 328,55 363,1 14,3 623 

* medidas aproximadas em milímetros (mm) 
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