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• Nascida há 10 anos atrás, da associação inicial de dez empresas com o apoio da ABCP - 
Associação Brasileira de Cimento Portland, passou a enfrentar o grande desafio de reunir as 
empresas envolvidas direta e indiretamente no setor de sistemas de drenagem e saneamento 
para discussão de temas relevantes e inerentes desde o processo produtivo até o 
atendimento adequado da demanda. 
 

• Conseguiu desde sua fundação realizar inúmeras atividades como a criação de estatuto 
interno de funcionamento que, com objetividade, organização e credibilidade, possibilita a 
realização de inúmeras ações com regularidade e suporte jurídico. Dessa forma, tem 
aumentado ano a ano o número de empresas interessadas e associadas. 
 

• Desenvolvendo um grande trabalho de divulgação de suas ações, tornou-se reconhecida em 
todo o país, notadamente junto ás empresas fornecedoras de equipamentos e matérias-
primas, ás empresas projetistas e aos consumidores, dos setores público e privado. 
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• Em sua busca constante pelo desenvolvimento do mercado de forma sustentável, tem 
conseguido o aprimoramento dos produtos com qualidade, contribuindo com o 
desenvolvimento de novas pesquisas e métodos de produção inovadoras, e neste sentido, ao 
longo destes anos de trabalho, foram criadas várias ferramentas e desenvolvidas inúmeras 
ações, entre elas a participação ativa junto a ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas; 

 
• Desenvolvimento de Softwares; 

 
• Publicações técnicas, como os livros: Tubos de Concreto, o Manual Técnico de Drenagem e 

Esgoto Sanitário, Modelo de licitações, Padronização de Aduelas; 
 

• Site; 
 
• Palestras e cursos técnicos. 
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Dimensionamento Estrutural 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Forma de instalação e fluxo das pressões do solo em condutos enterrados 
  
  

FIGURA 1  
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Influência da forma de assentamento na distribuição das pressões junto à base 
 
  
  

 
 

FIGURA 2  
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Dimensionamento Estrutural 
 
 
 
 
 

 



 
Dimensionamento Estrutural 

 
 
 
 

 

 
Distribuição de pressões 

nos tubos de concreto 
  
  

 
Distribuição de pressões 

idealizada para cálculo dos 
esforços solicitantes   
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FIGURA 3  
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FIGURA 4  



 
 

Dimensionamento Estrutural 
 

 
 
 
 

 

Distribuição de pressões proposta por Olander e por Jopper da Silva 
para o cálculo de tubos circulares de concreto 
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FIGURA 5  

 
 

FIGURA 6  



 
 

Dimensionamento Estrutural 
 

 
 
 
 

 

Esquema de ensaio de compressão diametral de tubos de concreto  

 

 
FIGURA 7 
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Esforços solicitantes para dimensionamento  

 

 
 
 
 

 

   Utilizando o procedimento de Marston-Spangler, o tubo deve ser 
dimensionado para as solicitações que decorrem do ensaio de compressão diametral.  
  O comportamento estrutural dos tubos submetidos a forças uniformemente 
distribuídas ao longo do seu eixo é idealizado como um elemento tipo barra. Desta 
forma, os esforços solicitantes correspondentes ao ensaio são calculados como um anel 
submetido a duas forças diametralmente opostas, como mostrado na figura 8. 

 
 

FIGURA 8 
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Esforços solicitantes produzidos por duas forças diametralmente opostas 
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Dimensionamento da Armadura 

 
 
 

 

 O dimensionamento é feito considerando duas seções de referência: a 
seção do coroamento ou da base, onde são aplicadas as forças, e as seções do 
flanco, que estão defasas de 90o com as duas anteriores. Os esforços solicitantes 
para estas duas seções de referência estão apresentados na Tabela 1. 

 
 

TABELA 1 

   
Esforços solicitantes no coroamento e no flanco para duas forças F 

diametralmente opostas em anel com raio médio rm 

Seção  M N V 

Coroamento  0,318 F rm  0 0,5 F 

Flanco  - 0,182 F rm 0,5 F 0 

Obs: o raio médio vale rm = (de + di)/4 
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Dimensionamento da Armadura 
 
 
 

 

 Considerando que a força aplicada no coroamento, no ensaio de 

compressão diametral, não é concentrada e que existe uma propagação até a 

superfície média do tubo, o diagrama de momento fletor junto ao ponto de 

aplicação fica arredondado, consequentemente ocorre uma redução do 

momento fletor do pico. Para estimar a redução do momento fletor nesse 

ponto pode-se considerar uma espessura do tubo de 1/10 do diâmetro médio, 

o que corresponde a 1/5 do raio médio e propagação da força até a superfície 

média do tubo com um ângulo de 45o. Com estas considerações, pode-se 

calcular o momento fletor para força distribuída em um trecho de 0,10 dm.    

 Desta forma, o momento fletor no coroamento passa de 0,318 F 

rm para 0,293 F rm , ou seja, uma redução de aproximadamente 8% no 

momento fletor do pico do diagrama.   

 O tubo está sujeito ainda a solicitações devido ao manuseio, 

armazenamento, transporte e montagem. As solicitações destas situações 

transitórias dependem da forma e o cuidado com que elas são realizadas.  

Normalmente, estas solicitações não são consideradas no projeto dos tubos. 

No entanto, existem indicações de armaduras mínimas. 
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Cobrimento de Armadura 
 
 
 

 

 
 

TABELA 2 

  di ≤ 600 mm di > 600 mm 

  Interno Externo Interno Externo 

Cobrimento 20 mm 15 mm 30 mm 20 mm 

Cobrimento mínimos da armadura em tubos de concreto, (NBR 8890) 
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Especificação da classe 
 
 
 

 

 A partir do valor da carga de fissura (trinca) e da carga de ruptura no ensaio de 
compressão diametral, pode-se especificar o tubo a partir da Tabela 3 com as classes 
dos tubos em função das forças.  
 Naturalmente, na especificação do tubo deverá ser adotada a classe 
correspondente à força igual ou superior àquela que resulta do cálculo, devendo 
atender tanto a carga mínima de fissura (trinca) como a carga mínima de ruptura. 
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Especificação da classe 
 
 
 

 

 
 

TABELA 3 

Cargas mínimas de trinca e de ruptura (NBR 8890)  
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DN (di) 
Água pluvial Esgoto sanitário 

Carga mín. fissura   
kN/m 

Carga mín. ruptura  
kN/m 

Carga mín. fissura 
kN/m 

Carga mín. ruptura 
kN/m 

Classe PA1 PA2 PA3 PA4 PA1 PA2 PA3 PA4 EA2 EA3 EA4 EA2 EA3 EA4 

300 12 18 27 36 18 27 41 54 18 27 36 27 41 54 

400 16 24 36 48 24 36 54 72 24 36 48 36 54 72 

500 20 30 45 60 30 45 68 90 30 45 60 45 68 90 

600 24 36 54 72 36 54 81 108 36 54 72 54 81 108 

700 28 42 63 84 42 63 95 126 42 63 84 63 95 126 

800 32 48 72 96 48 72 108 144 48 72 96 72 108 144 

900 36 54 81 108 54 81 122 162 54 81 108 81 122 162 

1000 40 60 90 120 60 90 135 180 60 90 120 90 135 180 

1100 44 66 99 132 66 99 149 198 66 99 132 99 149 198 

1200 48 72 108 144 72 108 162 216 72 108 144 108 162 216 

1500 60 90 135 180 90 135 203 270 90 135 180 135 203 270 

1750 70 105 158 210 105 158 237 315 105 158 210 158 237 315 

2000 80 120 180 240 120 180 270 360 120 180 240 180 270 360 

Carga diametral de fissura/ruptura 
kN/m 

Qd 40 60 90 120 60 90 135 180 60 90 120 90 135 180 

(1) Carga diametral de fissura (trinca) ou ruptura é a relação entre a carga de fissura (trinca) ou ruptura e o diâmetro nominal 
do tubo. 

(2) Outras classes podem ser admitidas mediante acordo entre fabricante e comprador, devendo ser satisfeitas  as condições 
estabelecidas nesta Norma para tubos de classe normal. Para tubos armados, a carga mínima de ruptura deve 
corresponder a 1,5 da carga mínima de fissura (trinca). 



 
 
 

Especificação e Controle de Qualidade 
 
 

 

 
Amostragem 
- Lotes de até 100 tubos de mesmo diâmetro, classe e acessórios, ou limitada à 

produção de no máx. 15 dias, com numeração sequencial.  
- Para a retirada das amostras no lote apresentado, os tubos a serem submetidos aos 

ensaios devem ser escolhidos de modo aleatório, sendo necessária a coleta de dois 
tubos, no caso de águas pluviais com junta rígida e quatro tubos, no caso de águas 
pluviais com junta elástica ou esgoto sanitário. 
 

Inspeção Visual 
No lote apresentado devem ser verificados os seguintes aspectos visuais, em todos os 
tubos: 
  Avaliar se os tubos apresentam superfícies internas e externas regulares e 

homogêneas; 
  Avaliar se os tubos apresentam defeitos visíveis a olho nu ou detectáveis através de 

percussão; 
  Verificar se existem retoques (não permitidos) com natas de cimento ou outros 

materiais. 
A NBR 8890 (ABNT, 2007), permite a presença de bolhas ou cavidades superficiais com 
diâmetros ≤ 10 mm e profundidade  ≤ 5 mm. 
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Avaliação Dimensional 
 
 
 

 

 
 

FIGURA 9 

 
 

FIGURA 10 

Tubo de concreto ponta e bolsa (PB) - 
corte longitudinal 

Tubo de concreto macho e fêmea (MF) - 

corte longitudinal 
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Diâmetro 
nominal 

DN 
  (mm) 

Comprimento útil 
mínimo do tubo L 

 (mm) 

Comprimento mínimo 
da bolsa ou da Fêmea 

– B (mm) 

Folga 
máxima do 

encaixe 
C  

 (mm) 

Espessura 
mínima de 

parede 
D* (mm) 

Ponta e 
Bolsa 

Macho e 
Fêmea 

Ponta e 
Bolsa 

Macho e 
Fêmea 

Simples Armado 

200 1 000 950 50 20 30 30 - 
300 1 000 950 60 20 30 30 45 
400 1 000 950 65 20 30 40 45 
500 1 000 950 70 20 40 50 50 
600 1 000 950 75 20 40 55 60 
700 1 000 950 80 35 40 - 66 
800 1 000 950 80 35 40 - 72 
900 1 000 950 80 35 40 - 75 

1 000 1 000 950 80 35 40 - 80 
1 100 1 000 950 80 35 50 - 90 
1 200 1 000 950 90 35 50 - 96 
1 300 1 000 950 90 35 50 - 105 
1 500 1 000 950 90 35 60 - 120 
1 750 1 000 950 100 35 60 - 140 
2 000 1 000 950 100 35 60 - 180 

*As espessuras mínimas definidas nesta tabela são válidas para a menor classe de resistência 
prevista nesta norma (PS1 ou PA1). Para resistências superiores, deve ser apresentado 
projeto específico. 

Dimensões dos tubos de concreto para águas pluviais com encaixe ponta 
e bolsa ou macho e fêmea, com junta rígida – NBR 8890 (ABNT, 2007) 
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Diâmetro nominal 
DN  

(mm) 

Comprimento útil 
mínimo do tubo - L  

(mm) 

Comprimento 
mínimo da bolsa B 

(mm) 

Espessura mínima 
de parede D*  

(mm) 
200 2 000 50 45 
300 2 000 60 50 
400 2 000 65 50 
500 2 000 70 55 
600 2 000 75 65 
700 2 000 80 70 
800 2 000 80 80 
900 2 000 80 85 

1 000 2 000 80 90 
1 100 2 000 80 100 
1 200 2 000 90 100 
1 300 2 000 90 115 
1 500 2 000 90 120 
1 750 2 000 100 150 
2 000 2 000 100 180 

*As espessuras mínimas definidas são válidas para a menor classe de resistência 
prevista na ABNT NBR 8890 (EA2). Para resistências superiores, deve ser 
apresentado projeto específico. 

Dimensões dos tubos destinados a esgotos sanitários e águas 
pluviais com junta elástica – NBR 8890 (ABNT, 2007) 

 

TABELA 5 
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Identificação 

Todos os tubos devem trazer, em caracteres 
legíveis gravados no concreto ainda fresco: 

• Nome ou marca do fabricante; 

• Diâmetro nominal; 

• A classe a que pertencem ou resistência 
do tubo; 

• Data de fabricação; 

• Número de rastreamento de todas as 
suas características de fabricação. 
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FIGURA 11 



Através do ensaio de resistência à compressão diametral é possível verificar se a 
classe de resistência do tubo de concreto atende às especificações de projeto. 

Para a execução do ensaio de resistência à compressão diametral utilizam-se os 
mesmos tubos submetidos à avaliação dimensional.  

 

FIGURA 12 

Pórtico para aplicação de carga em tubo de concreto 

Ensaio de Resistência à Compressão 
Diametral 
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 O ensaio de absorção de água é um importante indicador para verificação 
da qualidade dos tubos. Baixa absorção de água é necessária para garantir a 
durabilidade do tubo, devido ao risco de absorção dos líquidos conduzidos na rede, 
podendo causar corrosão nos tubos armados. 
 Para a realização do ensaio de absorção de água retiram-se amostras dos 
mesmos tubos rompidos no ensaio de resistência à compressão diametral. 
 
Obs.1. Tubos para águas pluviais: absorção de água máxima de 8%. 
Obs.2. Tubos para esgoto sanitário: absorção de água máxima de 6%. 
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Ensaio de absorção de água 



 Ensaio de permeabilidade e estanqueidade da junta em tubos para 
águas pluviais providos de junta elástica 
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FIGURA 13 

   Os ensaios de permeabilidade do concreto e estanqueidade da junta dos 
tubos são realizados para verificar a qualidade do sistema (tubo + junta) quando 
submetidos à pressão, simulando a situação de serviço. 
 No ensaio de permeabilidade e estanqueidade são utilizados dois tubos, 
retirados juntamente com os outros dois a serem submetidos ao ensaio de 
compressão diametral. 



Aduelas 
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Canalização de córregos 

FIGURA 14 

FIGURA 15 



Aduelas 
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Canalização de córregos 

FIGURA 16 

FIGURA 17 
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