MANUAL TÉCNICO
Amanco Colefort
Tubos
Desenho e Dimensões

Os tubos Amanco Colefort fazem parte da linha
de tubos coletores em PVC utilizados pelas
empresas públicas e privadas para a construção e
manutenção de redes coletoras de esgotos
domésticos, industriais e águas pluviais.

Figura 1
Tabela 1

Aplicação

 Execução de redes coletoras de esgotos e águas

pluviais, interceptores de esgoto sanitário e
estações de tratamento de esgoto (ETE’s).

 Instalações prediais de esgoto e águas pluviais
residenciais e em sistemas condominiais.

 Condução de despejos industriais não agressivos
ao PVC.

DN
D1

100
110,65

150
160,75

200
200,85

250
251,20

300
316,35

400
401,60

D2

105,0

152,8

191,0

237,8

299,6

380,4

d1

125,8

181,6

225,3

282,7

355,3

447,9

d2
e
A
B
C
Peso (g)

110
2,5
6000
70
16,2
7784

160
3,6
6000
85
20,0
16323

200
4,5
6000
100
23,2
25428

250
6,1
6000
115
34,4
42902

315
7,7
6000
125
39,2
68586

400
9,8
6000
155
47,1
111605

Medidas em milímetros

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Matéria Prima: PVC-U (PVC rígido)
 Cor: Ocre
 Parede Maciça: Tubo com parede formada por uma única camada de PVC rígido.
 Tubos Ponta – Bolsa com 6 m de comprimento total
 Bitolas: DN 100 a 400
 Anel de Vedação JERI (Junta Elástica Removível Integrada) fabricado em borracha EPDM ou NBR.
 Classe de Rigidez: 2500 Pa até DN 200; 3200 Pa de DN 250 a 400
 Condução de fluído à temperatura de até 40°C
 Condutos livres dimensionados para trabalhar enterrados sob pressão atmosférica (gravidade), suportando

até 0,2 MPa por 24 hrs contínuas
 Normas de Referência:
- ABNT NBR 7362-1 / 2005 – Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 1: Requisitos para tubos de
PVC com junta elástica
- ABNT NBR 7362-2 - Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 2: Requisitos para tubos de PVC
com parede maciça
- ABNT NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário
- ABNT NBR 9814 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário
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2. BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO AMANCO COLEFORT

 Melhor Desempenho Hidráulico: a superfície

interna lisa garante o transporte de grandes
vazões em pequenas declividades, reduzindo o
volume da escavação da vala, profundidade dos
poços de visita e número de estações elevatórias.

 Total Estanqueidade: o anel JERI assegura a total

estanqueidade do sistema mesmo nas pequenas
acomodações do solo, impedindo vazamentos e
infiltrações.

 Maior produtividade: rápida substituição do anel
em caso de danos, evitando perda da bolsa.

 Intercambiabilidade: direta com tubos de parede

celular Amanco Celfort e, através das Conexões
Amanco Novafort, com tubos de parede
corrugada Amanco Novafort.

 Resistência

Mecânica:
os
tubos
são
dimensionados
para
assegurar
excelente
resistência aos esforços mecânicos, sem sofrer
ovalizações.

 Solução Completa: a linha Amanco Colefort
possui grande variedade de conexões (14 figuras)
sendo uma solução completa no transporte e
condução de esgotos e águas pluviais.

3. ANEL DE VEDAÇÃO
O sistema de junta elástica removível integrada
do Tubo Amanco Colefort foi projetado para facilitar
a substituição do anel caso tenha sido danificado,
evitando perda da bolsa do tubo.
Apresenta
praticidade
na
instalação
e
manutenção das redes coletoras de esgoto e águas
pluviais. Une a segurança da junta integrada com a
versatilidade de um sistema removível.

3.2 Composição do Anel Colefort JERI
O Anel Colefort é formado
por um anel de borracha e
por alma plástica removível
localizada em seu interior,
como apresentado na Figura
3. Na sua lateral, existem
aletas (abas) que garantem a
vedação.
Figura 3

3.1 Desenho e Dimensões

O anel de borracha pode
ser
fabricado
com
elastômero
em
EPDM
(etileno propileno dieno),
fornecido na cor preta, ou
em NBR (nitrílica), fornecido
na cor ocre, representado na
Figura 4.
Figura 4

Figura 2

Tabela 2

DN
100
150
200
250
300
400

D
122,6
176,2
218,5
276,4
343,3
433,1

Medidas em milímetros
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b
9,2
12,0
14,3
18,9
19,8
21,9

H
10,2
12,3
14,0
21,7
23,4
27,6

A escolha da borracha depende da aplicação do
tubo. O elastômero EPDM possui boa resistência à
água, intempéries, solventes oxigenados, fluídos
hidráulicos e gorduras animais, oferecendo ótima
resistência aos ácidos, álcalis e soluções aquecidas.
No caso do NBR, sua principal característica é resistir
a óleos, com excelentes propriedades físicas, baixa
deformação permanente, alta resistência à ruptura,
abrasão e água, contudo requer cuidados no
armazenamento, pois não resiste a intempéries.
A alma plástica é produzida em polipropileno e
facilita o encaixe do anel na bolsa do tubo,
garantindo seu posicionamento correto e evitando
que o anel se desloque no transporte e no manuseio
do tubo. Adicionalmente, impede a rolagem do anel
no movimento de execução da junta elástica.
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3.3 Atuação do Anel Colefort JERI
Na execução da junta elástica, o anel JERI
utilizado nos Tubos Amanco Colefort promove a
vedação do sistema.

Ponta
de Tubo

Bolsa
de Tubo

Na união dos tubos, a atuação se dá quando os
lábios do anel se encontram e, pressionados,
envolvem toda a alma plástica e comprimem as
aletas (abas), oferecendo total estanqueidade.

Bolsa
de Tubo

Alma
Plástica

Aletas (abas)
de vedação

Ponta
de Tubo

A Figura 5 detalha a atuação do anel na execução
da junta elástica.

Figura 5

3.4 Acoplamento do Anel Colefort JERI
Para acoplar corretamente o Anel Colefort JERI no Tubo Amanco Colefort, utiliza-se o Método do Plano
Inclinado, conforme os passos descritos abaixo.
Passo 1 – Aplique a Amanco Pasta Lubrificante na
parte externa do Anel Colefort JERI.

Passo 4 – Oriente um dos lados do Anel Colefort
JERI a alojar-se completamente dentro da canaleta
(Figura 8).

Passo 2 – Com a alma plástica voltada para baixo,
ovalize suavemente o anel e introduza-o na posição
horizontal no Tubo Amanco Colefort, conforme
Figura 6.
Figura 8

Passo 5 – Puxe o anel lubrificado escorregando-o
pela parte superior do Tubo Amanco Colefort, como
apresentado na Figura 9.

Figura 6

Passo 3 – Incline gradativamente o Anel Colefort
JERI posicionando-o dentro da canaleta, de acordo
com a Figura 7.

Figura 9

Passo 6 – Acomode a parte superior do Anel
Colefort JERI na canaleta do Tubo Amanco Colefort.

Figura 7
Figura 10
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4. RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO EM VALAS DE ACORDO COM NBR 7362 e NBR 7367
As obras de execução de qualquer uma das partes
constituintes dos sistemas de esgotamento ou
águas pluviais devem obedecer às Normas
Brasileiras específicas e projeto executivo.

4.1 Preparo da Vala
As valas devem ter largura (b) uniforme, sendo
recomendado:

 b (mínimo) = 0,60 m para tubulações com altura
de recobrimento (H) até 1,5 m.

 b (mínimo) = 0,80 m para tubulações com altura
de recobrimento (H) superior a 1,5 m.

4.2 Fundo da Vala
O fundo da vala deve ser regular, uniforme e com
declividade conforme o projeto. As imperfeições
devem ser preenchidas com material adequado,
compactado, tal que fique nas mesmas condições
de suporte do fundo da vala normal.
As escavações em rocha decomposta, pedras
soltas e rocha viva devem ser feitas abaixo do nível
inferior dos tubos. No fundo da vala deve ser
executado um berço de no mínimo 15 cm de
material granular.
Quando o fundo da vala for constituído de argila
saturada ou lodo, sem condições mecânicas
mínimas para o assentamento dos tubos, deve ser
executada uma fundação com cascalho, camada de
brita ou concreto convenientemente estaqueado. A
tubulação sobre a fundação deve ser apoiada em
berço de material adequado.

4.3 Comprimento de Montagem (CM)
O comprimento total (CT) bem como o
comprimento de montagem (CM) dos Tubos
Amanco Colefort atendem à norma NBR 7362.

Figura 11 (Fonte: Adaptado da ABNT NBR 7367)

 A largura da vala no nível de assentamento do

O comprimento total (CT) é igual a 6,0 m (+ 1,0 %).
Na montagem, parte da ponta encaixada no tubo
assentado não deve ser considerada para efeitos de
cálculo da rede, e assim os Tubos Amanco Colefort
têm comprimento de montagem (CM) de acordo
com o diâmetro nominal (DN) do tubo.

tubo deve ser função das cargas externas que
atuam sobre a tubulação, considerando o tipo de
solo base e o envolvimento a ser dado ao tubo.

* Obs: Recomenda-se instalar os Tubos Amanco
Colefort em valas com no mínimo 0,60 m de
profundidade. Não existe limite máximo de profundidade
para instalação.

Figura 12 (Fonte: ABNT NBR 7362)
Tabela 3

No início da escavação da vala, todo entulho
resultante da quebra do pavimento ou eventual
base de revestimento do solo deve ser afastado da
sua borda para evitar o uso indevido no
envolvimento da tubulação.
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DN
100
150
200
250
300
400

Comprimento de Montagem
(CM)
5,90
5,88
5,86
5,84
5,82
5,77
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4.4 Assentamento da Tubulação

 Preferencialmente cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, na qual será acoplada a
ponta do próximo tubo. A montagem da tubulação entre dois pontos fixos deve ser feita utilizando luvas de
correr.

Figura 13 (Fonte: ABNT NBR 7367)

* Obs: Não é permitido o aquecimento dos tubos com a finalidade de se obter curvas, execução de bolsas ou furos. Caso
ocorra essa situação, os Tubos Amanco Colefort perdem a garantia.

 Os tubos devem ser assentados com sua geratriz inferior coincidindo com o eixo do berço, de modo que as
bolsas fiquem nas escavações previamente preparadas, assegurando um apoio contínuo do corpo do tubo.

* Obs: Deve-se evitar a permanência prolongada dos tubos ao longo da vala aberta.

 Quando o trecho for executado em curva ou onde for prevista a mudança de declividade, o coletor pode ser
assentado aproveitando a flexibilidade dos tubos, contudo devem ser observadas as seguintes condições:

- as juntas elásticas não permitem deflexão e devem ser mantidas retas em aproximadamente 0,5 m de cada
extremidade (ponta e bolsa).
- devem ser intercalados TILs tipo passagem, para permitir limpeza, operação e manutenção da rede.
- é permitida deformação diametral relativa no plano horizontal e no plano vertical, conforme Tabela 4.
- as curvaturas máximas admissíveis dos tubos em função dos seus DN e demais relações que devem ser
controladas estão estabelecidas na Tabela 4 e na Figura 14. Todos os valores apresentados são calculados para
cada 12 m de rede coletora.

Tabela 4

DN

Ângulo
Máximo
Admissível
a
17°20'
12°00'
9°30'
7°40'
6°00'
4°40'

100
150
200
250
300
400

Deslocamento
Raio Médio de
máximo
Curvatura (Mínimo
Admissível
Admissível)
D (m)
1,82
1,25
0,99
0,8
0,63
0,49

R
40
57
72
90
115
147

Deformação
Diametral
Relativa
d/dem
0,16
0,16
0,16
0,14
0,14
0,14

Todos os valores apresentados são calculados para cada 12 m de rede coletora.
Figura 14 (Fonte: ABNT NBR 7367)

 Durante o assentamento, cuidados especiais devem ser tomados para evitar a entrada de água na vala

aberta, eliminando riscos de danificação ou desabamento do envolvimento, e em casos extremos, é
aconselhável encher a vala, nas regiões laterais e superior, com brita de diâmetro inferior a 2 cm.
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4.5 Execução da Junta Elástica

4.5.1 Alinhamento e Nivelação
Após execução da junta elástica, procede-se o
alinhamento da tubulação.

a) Utilizando estopa
comum limpa, limpar a
ponta do tubo a ser
encaixado, e a bolsa do
tubo de encaixe.

Se necessário, podem ser cravados piquetes ou
calços laterais para assegurar o alinhamento da
tubulação, especialmente quando se tratar de
trechos executados em curva. O nivelamento deve
ser feito obedecendo-se a NBR 9814.
Figura 15
(Fonte: ABNT NBR 9822)

4.6 Ancoragem
b) Verificar se o chanfro da ponta do tubo não foi
danificado, e caso necessário, corrija-o.

Após execução das juntas, todos os pontos da
tubulação em que existam conexões, TILs, caixas de
inspeção, entre outros, devem ser ancorados.
Nos casos de declividades acentuadas, superiores
a 20%, deve-se prever a ancoragem para tubulação
de uma forma geral, evitando qualquer
deslocamento da linha.

c) Realizar um calço nos tubos
para evitar a entrada de corpos
estranhos nas bolsas e nas
pontas durante a execução da
junta.
Figura 16
(Fonte: ABNT NBR 9822)

d) Verificar se o Anel Colefort JERI está encaixado
corretamente na bolsa (conforme item 3.4), se está
perfeitamente limpo e se não está torcido.

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 (Figura 18)
para que seja possível a verificação do ensaio de
estanqueidade, a fim de garantir taxa de infiltração
zero. No entanto, quando a instalação for
acompanhada por fiscal capacitado, esse ensaio
pode ser dispensado.

e) Aplicar a Amanco
Pasta Lubrificante apenas
na parte visível do anel de
borracha e na ponta do
tubo, a fim de facilitar o
deslizamento de encaixe.
Figura 17
(Fonte: ABNT NBR 9822)

* Obs: Não usar óleos ou graxas como lubrificantes,
pois podem danificar o anel de vedação.

f) Após o posicionamento correto da ponta de um
tubo junto à bolsa do tubo já assentado, realizar o
encaixe, empurrando manualmente. Para os DN
maiores, pode-se utilizar uma alavanca junto à bolsa
do tubo a ser encaixado, colocando uma tábua entre
a bolsa e a alavanca, para evitar danificar os tubos.
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Figura 18 (Fonte: ABNT NBR 9822)

Na realização do ensaio de estanqueidade, se for
constatada a possibilidade de infiltração de água no
trecho, as falhas devem ser localizadas e corrigidas, e
o trecho deve ser submetido a novo ensaio.
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4.7 Reaterro

4.7.2 Reaterro Superior

Para o reaterro das redes coletoras de esgoto e
águas pluviais, consideram-se três zonas distintas
conforme figura abaixo:

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 é compactada, evitando deformações
dos tubos.

4.7.3 Reaterro Final

Figura 19 (Fonte: ABNT NBR 7367)

(a) Lateral → Compreendida entre o fundo da vala
e a geratriz superior do tubo.
(b) Superior → Sobre a geratriz superior da
tubulação, com 0,30 m de altura.
(c) Final → Completa o reaterro, até a superfície
do terreno.

4.7.1 Reaterro Lateral
No reaterro das laterais, 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 (Figura 20). Se houver
escoramento na vala, o mesmo deve ser retirado
progressivamente, preenchendo todos os vazios.

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.

4.8 Medições em Campo
Após o reaterro, pode ocorrer a deformação
diametral relativa nos tubos assentados. Dessa
maneira, finalizada a instalação e recobrimento, essa
variação deve ser medida por fiscal capacitado.
Essa verificação deve ser feita em todos os trechos
em que:
a) A altura de recobrimento for superior a 2,5 m.
b) O solo de envolvimento lateral tenha grau de
compactação proctor superior a 85%.
c) As técnicas especiais de assentamento tenham
sido utilizadas.
d) A tubulação esteja assentada abaixo do lençol
freático.
e) A variação de declividade tenha sido prevista
anteriormente.
Para realizar a medição, deve-se passar no interior
da tubulação um gabarito com dispositivo retrátil,
capaz de registrar o menor diâmetro interno no
sentido vertical do trecho, e com base neste valor,
efetua-se o cálculo da deformação diametral relativa
máxima.

Figura 20 (Fonte: ABNT NBR 7367)
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Os trechos onde ocorre deformação diametral
relativa maior que o máximo admissível
estabelecido na Tabela 4 devem ser refeitos pelo
construtor e submetidos a nova verificação.
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4.9 Envolvimentos Especiais
Quando a tubulação estiver sujeita a sofrer deformações, cuidados especiais devem ser considerados no
momento do envolvimento da tubulação.
Opção 1 - 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 os tubos coletores dentro de tubos com
diâmetros superiores e apropriados para receber as cargas móveis, ou realizar a construção de lajes. Nestes
casos, o tubo deve ser envolvido em material granular ou pó de pedra, permanecendo desvinculado dos
elementos de proteção.

Figura 21 (Fonte: ABNT NBR 7367)

Opção 2 - Nos trechos em que a tubulação for assentada em valas muito profundas, em condições tais que a
carga de terra provocaria deformações diametrais relativas superiores a 7,5% das condições de assentamento
normal, deve-se envolver a tubulação em material granular, como pó de pedra e cascalho.
Opção 3 - Nos trechos aéreos inevitáveis, assentar a
tubulação em uma viga com seção U com dimensões tais
que permitam envolvê-la em material granular. Quando a
tubulação tiver que ser apoiada por abraçadeiras, o
espaçamento entre esses apoios deve atender a Tabela 5.

Tabela 5

DN
100
150
200
250
300
400

Espaçamento Máximo (m)
1,8
2,3
2,7
3,2
3,7
4,4

* Obs: Não é recomendável o envolvimento direto dos tubos Amanco Colefort com concreto, pois este envolvimento,
trabalhando como viga contínua debaixo do solo, pode sofrer ruptura e trincas que podem danificar o tubo.

5. TRANSPORTE
O carregamento e descarregamento dos tubos
devem ser executados pelas laterais do caminhão,
evitando que danos ou deformações ocorram no
produto. Caso seja necessária utilização de meios
mecânicos, deve-se evitar que os cabos ou cordas
utilizados danifiquem o tubo.
Dessa maneira, não é recomendado:

 Sobrepor as bolsas e/ou curvar os tubos
 Balançar e manusear bruscamente
 Permitir contato com extremidades pontiagudas
 Colocar materiais ou ferramentas sobre o tubo
 Andar sobre os tubos
Rev: Dez/08

Transporte até a Vala
Os tubos devem ser encaminhados até a vala com
os mesmos cuidados observados no carregamento e
descarregamento.
Descida na Vala
Os tubos devem ser colocados na vala por no
mínimo dois homens, impedindo seu arraste no
chão e principalmente choques de suas
extremidades com corpos rígidos.
*Obs: Os tubos e conexões Amanco Colefort não
devem ser arrastados, independentemente da superfície.
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6. ARMAZENAMENTO
O armazenamento dos Tubos Amanco Colefort no canteiro da obra ou almoxarifado, por longos períodos,
deve prever local sombreado, livre de ação direta ou exposição contínua ao sol, evitando possíveis
deformações e descolorações provocadas pelo aquecimento excessivo.
*Obs: Quando os tubos ficarem ao longo da vala, devem permanecer pelo menor tempo possível, a fim de evitar
acidentes e deformações.

Para manter a qualidade dos Tubos Amanco Colefort, recomenda-se:

 O empilhamento máximo de 1,80 m de altura.
 Os anéis de vedação e as conexões devem ser

estocados em suas embalagens originais, ao
abrigo do calor, raios solares, óleos e graxas.
 A área de armazenamento que recebe os tubos
deve ser horizontal, com declividade mínima,
limpo e sem pedras ou objetos pontiagudos.
 Os tubos devem ser colocados com as bolsas
alternas de cada lado (Figura 22). As demais fileiras
de tubo devem ser dispostas umas sobre as outras,
alternando as bolsas.

Figura 22 (Fonte: ABNT NBR 7367)

 A primeira camada de tubos deve ser colocada

sobre um tablado de madeira contínuo ou
pranchões de 0,10 m de largura espaçados em
0,20 m no máximo, colocados no sentido
transversal dos tubos.
 O comprimento desse apoio deve garantir que o
primeiro e o último tubo fiquem apoiados
lateralmente.
 Devem ser providenciadas escoras verticais,
espaçadas a cada metro para apoio lateral das
camadas de tubos (Figura 23).

Figura 23 (Fonte: ABNT NBR 7367)

7. SOLUÇÕES AMANCO PARA COLETA DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS – PAREDE MACIÇA
LINHA AMANCO COLEFORT

PASTA LUBRIFICANTE

Peso Líq. (g)
Códigos

Códigos Tubos Amanco Colefort
DN
Tipo de
Anel

100

150

200

250

300

400

EPDM

12690

12691

12692

12693

12694

12695

NBR

16406

16407

16408

16409

16410

16411
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300
90129

1000
90130

2400
92678

ATENDIMENTO AMANCO
0800 701 8770
atendimento.tecnicoambr@amanco.com
www.amanco.com.br
Referências Bibliográficas:
- ABNT NBR 7362-1 – Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elástica.
- ABNT NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para
sistemas de esgoto sanitário.
- ABNT NBR 9822 - Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e
redes de água.
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