
TERMO DE REFERÊNCIA PARA PEÇAS DE FERRO FUNDIDO, VÁLVULAS E CONEXÕES

JUSTIFICATIVA: 
Com objetivo da ETA trabalhar com duas bombas simultaneamente e aumentar a produção de água
tratada vindo do flocodecantador se faz necessária a ampliação do barrilete de 2” (50 mm) para 4”
(100 mm).  Esta  ampliação fará com que o  volume de água decantada  que entra  no filtro seja
superior a 25 L/s. Esta melhoria irá aumentar a disponibilidade de água para a cidade e melhorar a
segurança operacional do sistema.
Prazo de Entrega: Até 60 dias após emissão do emprenho.

1.  REDUÇÃO  CONCÊNTRICA:  de  ferro  fundido  dúctil  conforme com a  norma da  ABNT NBR 6916,  com
extremidades flangeadas, classe de pressão PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa.
A pintura betuminosa deverá ter ótima aderência e não deve escamar e nem ser quebradiça (quando frio),
nem pegajosa (quando calor), a conexão deve cumprir todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675:2005
(incluindo dimensional e furação dos flanges) e respectivas referências normativas da mesma.  
DN 100 x dn 80 mm
Comprimento 200 mm.
Quantidade: 01 peça.

2.  CURVA 90O:  de  ferro  fundido  dúctil  conforme com a  norma da ABNT NBR 6916,  com  extremidades
flangeadas, classe de pressão  PN 10,  revestimento interno e externo com pintura betuminosa. A pintura
betuminosa  deverá  ter  ótima aderência  e  não deve  escamar  e  nem ser  quebradiça  (quando frio),  nem
pegajosa (quando calor), a conexão deve cumprir todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675:2005
(incluindo dimensional e furação dos flanges) e respectivas referências normativas da mesma.  
DN 80 mm
Quantidade: 01 peça.

3. TÊ COM FLANGES: de ferro fundido dúctil conforme com a norma da ABNT NBR 6916, com extremidades
flangeadas, classe de pressão  PN 10,  revestimento interno e externo com pintura betuminosa. A pintura
betuminosa  deverá  ter  ótima aderência  e  não deve  escamar  e  nem ser  quebradiça  (quando frio),  nem
pegajosa (quando calor), a conexão deve cumprir todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675:2005
(incluindo dimensional e furação dos flanges) e respectivas referências normativas da mesma.  
DN 100 x dn 80 mm
Quantidade: 01 peça.

4. FLANGE CEGO: de ferro fundido dúctil conforme com a norma da ABNT NBR 6916, classe de pressão PN
10,  revestimento  interno  e  externo  com  pintura  betuminosa.  A  pintura  betuminosa  deverá  ter  ótima
aderência e não deve escamar e nem ser quebradiça (quando frio), nem pegajosa (quando calor), a conexão
deve cumprir todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675:2005 (incluindo dimensional e furação dos
flanges) e respectivas referências normativas da mesma.  
DN 100 mm
Quantidade: 02 peças.

5. FLANGE CEGO: de ferro fundido dúctil conforme com a norma da ABNT NBR 6916, classe de pressão PN
10,  revestimento  interno  e  externo  com  pintura  betuminosa.  A  pintura  betuminosa  deverá  ter  ótima
aderência e não deve escamar e nem ser quebradiça (quando frio), nem pegajosa (quando calor), a conexão
deve cumprir todas as exigências da norma da ABNT NBR 7675:2005 (incluindo dimensional e furação dos
flanges) e respectivas referências normativas da mesma.  
DN 80 mm



Quantidade: 02 peças.
6.  VÁLVULA  DE  GAVETA:  Em  ferro  fundido  dúctil  com  extremidades  flangeadas  ABNT  NBR  7675:2005
(incluindo dimensional e furação dos flanges), com volante, classe de pressão PN 16, pintura epóxi azul, com
cunha emborcada ou em metal.
CONTRATANTE deverá antes do fornecimento da válvula solicitar aprovação da mesma pelos técnicos da
SANEFRAI.
DN 80 mm 
Quantidade: 02 peças.

7.  TOCO  COM  FLANGES:  conforme  com  a  norma  da  ABNT  NBR  6916,  com  extremidades  flangeadas,
fabricado a partir de tubo serie K9 e o flange (classe de pressão PN 10 será fixado à uma das extremidades
deste tubo por processo de soldagem, revestimento interno com argamassa de cimento de alto forno ou
pintura betuminosa e externo com pintura betuminosa. O revestimento interno deverá ser conforme com a
norma da ABNT NBR 8682. A pintura betuminosa deverá ter ótima aderência e não deve escamar e nem ser
quebradiça (quando frio), nem pegajosa (quando calor),  a conexão deve cumprir todas as exigências das
normas  da  ABNT  NBR  7675:2005  (incluindo  dimensional,  junta  elástica  e  furação  dos  flanges)  e  NBR
7560:1996 e respectivas referências normativas das mesmas.
DN 100 x L (Comprimento) = 500 mm (0,50 metros)
Quantidade: 04 peças.

8.  TOCO  COM  FLANGES:  conforme  com  a  norma  da  ABNT  NBR  6916,  com  extremidades  flangeadas,
fabricado a partir de tubo serie K9 e o flange (classe de pressão PN 10 será fixado à uma das extremidades
deste tubo por processo de soldagem, revestimento interno com argamassa de cimento de alto forno ou
pintura betuminosa e externo com pintura betuminosa. O revestimento interno deverá ser conforme com a
norma da ABNT NBR 8682. A pintura betuminosa deverá ter ótima aderência e não deve escamar e nem ser
quebradiça (quando frio), nem pegajosa (quando calor),  a conexão deve cumprir todas as exigências das
normas  da  ABNT  NBR  7675:2005  (incluindo  dimensional,  junta  elástica  e  furação  dos  flanges)  e  NBR
7560:1996 e respectivas referências normativas das mesmas.
DN 80 x L (Comprimento) = 500 mm (0,50 metros)
Quantidade: 04 peças.

9.  VÁLVULA  DE  RETENÇÃO TIPO  “WAFER”:  de  fechamento  rápido,  funcionamento  VERTICAL,  de  ferro
fundido dúctil para ser instalada entre flanges, classe de pressão PN 10.
Válvula de fechamento rápido entre 0,01 a 0,05 segundos com objetivo de reduzir o golpe de aríete.
Válvula  de  deslocamento  axial  deverá  ter  obturador  circular  fabricado  em  peça  única,  com  perfil
hidrodinâmico que funcione no sentido do fluxo, permitindo o funcionamento da válvula no sentido vertical,
horizontal ou inclinado.

Características construtivas:

            
Imagem illustrativa da válvula e da instalação entre flanges.

2



Corpo: tipo monobloco com anéis concêntricos perfilados utilizados como assento do obturador. Material
em ferro fundido ou ASTM
Tampa: tipo monobloco com guia central para molas e aletas de reforço. Material em ASTM
Obturador: Obturador circular com perfil hidrodinâmico. Material em poliuretano.
Mola: Mola helicoidal de compressão. Material em AISI 302.
Anel O-ring: O-ring de borracha utilizado na ligação corpo e tampa. Material em borracha sintética.
CONTRATANTE deverá antes do fornecimento da válvula solicitar aprovação da mesma pelos técnicos do
SAMAE.
Temperatura ambiente: 25o C
Fluído: água bruta.

DN 80 mm (3”)
Altura da peça: Entre 70 e 90 mm;
Quantidade: 02 peças.

10.  JUNTA TIPO GIBAULT com flanges e anel central fabricados a partir de ferro fundido dúctil (nodular)
conforme com a norma da ABNT NBR 6916 (exceto para largura/comprimento da luva central), com anéis de
vedação (em número de dois) de acordo com a norma ASTM D 2000 (4AA 615 A-13 B13 L14), parafusos de
aço carbono comum de acordo com a norma ASTM A 307 grau B ou ASTM A 325 tipo 3, porcas de aço
carbono conforme com a norma ASTM A 563 e arruelas de aço carbono de acordo com a norma ASTM A 563.
As extremidades da luva central,  bem como as superfícies  dos contraflanges devem ter faces lisas para
permitir o perfeito assentamento dos anéis de vedação. Parafusos, porcas e arruelas revestidos por processo
de galvanização (imersão a quente) conforme com a norma ASTM A153 classe C, revestimento interno e
externo das partes de ferro fundido dúctil com pintura betuminosa. A pintura betuminosa deverá ter ótima
aderência e não deve escamar e nem ser quebradiça (quando frio), nem pegajosa (quando calor). PN 16.
DIÂMETRO DN 80 mm. 
QUANTIDADE = 08 peças.

11. EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE: DE FERRO DUCTIL (NODULAR) CONFORME ABNT NBR 6916 E NBR 7675,
CLASSE DE PRESSÃO PN 10, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. A PINTURA
BETUMINOSA DEVERÁ SER DE ÓTIMA ADERÊNCIA E NÃO DEVE ESCAMAR E NEM SER QUEBRADIÇA (QUANDO
FRIO), NEM PEGAJOSA (QUANDO CALOR).                                                                          
DIÂMETRO: DN 80 mm
Quantidade: 05 peças.

12. ANEL (JUNTA) DE VEDAÇÃO

Fornecer anel (junta) de vedação em aramida ou anel de borracha para ser instalado entre flanges PN 10.
DN 80 mm: 16 peças
DN 100 mm: 10 peças
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