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seguirão para o tanque de equalização, temos: 

 

✓ Vazão retorno ao tanque de equalização = 9,84 m³/dia x 0,75 = 7,38 

m³/dia 

✓ Vazão de lodo destinada ao tanque de homogeneização = 9,84 m³/dia x 

0,25 = 2,46 m³/dia 

 

7.2.7 Filtro prensa 

 

O desaguamento do lodo será realizado por meio de filtro prensa. Neste caso, a 

parte do lodo sedimentado no tanque de adensamento é encaminhada a um 

tanque de homogeneização, provido de misturador lento para garantir a 

homogeneização do lodo acumulado. Será utilizada 01 (uma) unidade, com 

capacidade de 2,50 m³, modelo THL-025, cada um com diâmetro de 1,50 m e 

altura total de 1,60 m. 

 

O lodo homogeneizado será encaminhado ao filtro prensa, por meio de bombas 

helicoidais, sendo estas em número de duas (uma reserva), cada uma com 

capacidade de 0,41 m³/h, pressão de 12,0 m.c.a. As mesmas bombas 

recalcarão o lodo adensado do tanque de adensamento ao tanque de 

homogeneização, por meio de manobra no barrilete destas. 

 

Considerando a quantidade de lodo adensado produzido de 2,46 m³/dia, 

adotaremos o desaguamento através de filtro prensa apresentando torta com 

concentração de matéria seca na ordem de 25 a 35%. Sendo 01 (um filtro) 

modelo FRP-20400 SEMI-AUTOMÁTICO. 

 

A torta é coletada em espécie de bandejas, localizada na parte inferior do 

filtro e posteriormente transportada para destino sanitário seguro. As águas 

residuárias, seguirão ao tanque de equalização. 
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7.2.8 Polímero 

 

Para auxiliar na aglutinação dos sólidos, aumentando a concentração do lodo, 

será adicionado polímero, anterior ao filtro prensa. Este será preparado em kit de 

dosagem dimensionado abaixo, e será enviado ao filtro prensa por meio de 

bombas dosadoras. Além disto, o referido kit será composto por misturador com 

moto-redutor, de modo a manter em baixa agitação para evitar a formação de 

grumos. 

 

Vazão do lodo a ser homogeneizado (Q) = 0,31 m³/h Dosagem Polímero (D) = 

15,0 mg/l 

Concentração da solução (Cs) = 0,05% Concentração do produto (Cp) = 100% 

 

Vazão de Dosagem – q (L/h) 

 

q = (((Q x D)/(10 x Cs))/Cp) x 100 = (((0,31 x 15,0)/(10 x 0,05))/100) x 100) = 9,28 

L /h 

 

Volume da Solução para 8 h – VSOL (litros) 

 

VSOL = q x 8 = 9,28 x 8 = 74,26 litros – Volume mínimo do tanque dosador. 

 

Adotaremos 01 (um) Kit de Dosagem de Substâncias, modelo KPDS – 0150P, 

com volume útil de 150,0 litros. Incluso moto-redutor e bomba dosadora 

reserva. 

 

7.2.9 Tanque de Equalização 

 

Para dimensionar o tanque de equalização estimamos uma carreira de filtração 

de 24 horas. O tanque de equalização irá receber a água da lavagem dos filtros 

descendentes, bem como o sobrenadante dos tanques de adensamento de lodo. 
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Para definição de volume útil mínimo do tanque em questão, consideramos 

que teremos lavagem sequencial de dois filtros descendentes. Além disso, 

consideramos uma folga no volume, em função do 

volume perdido com as bombas e misturadores, chegada, variação na carreira 

de filtração. 

 

▪ Vol lavagem Filtro descendente: 17,60 m³ 

▪ Volume mínimo para o tanque = (2 x 17,60) = 35,20 m³ 

▪ Volume a ser adotado = 40,0 m³ 

 

Por não dispormos de equipamentos nessas dimensões estamos propondo 

um tanque em concreto armado, com a capacidade mínima de 40,0 m³. 

Sugerimos as seguintes dimensões: 5,0 m de comprimento, 4,0 m de largura e 

2,0 m de profundidade útil. Vários estudos realizados em ETA´s que adotam a 

tecnologia da filtração tem demonstrado que a água após a lavagem dos filtros, 

tem apresentado sólidos em suspensão relativamente baixos, em torno de 0,004 

a 0,1%, e que em sua maior parte e devido aos coagulantes empregados, 

podendo a água de lavagem ser recirculada ao processo de tratamento da ETA, 

sem nenhum tratamento prévio, com todos os sólidos que pode conter, não 

prejudica em nada a eficiência da estação, pelo contrário além de reduzir as 

perdas no processo a praticamente zero, pode trazer redução no consumo 

de coagulante. Richter, Carlos.Tratamento de lodo da ETA. 

 

Considerando a situação mais desfavorável de carreira de filtração de 24 horas, 

temos um volume diário total de 105,60 m³. Baseando nisto, a água armazenada 

no tanque de equalização retornará ao sistema (antes da injeção do coagulante 

- linha de água bruta), sendo recalcada por bomba (01 + 01 reserva) 

submersível para atender uma vazão de 4,40 m³/h e AMT 11,5 m.c.a. No interior 

no reservatório será instalado um misturador submersível com potência de 3,0 

CV visando manter os efluentes de lavagem e sobrenadante do tanque de 

adensamento de lodo homogeneizado. 
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7.2.10 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

7.2.10.1 MISTURA RÁPIDA E MEDIÇÃO DE VAZÃO – CALHA PARSHALL 

 

Dispositivo de mistura rápida, do tipo Calha Parshall, com garganta W 6”, pré-

fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro, com um canal de 

prolongação. Estando incluso sua estrutura de apoio e sustentação, canais de 

amortização a montante e a jusante da calha e tubulações de alimentação. 

 

Dimensionada de forma que o gradiente de velocidade, no ponto de dosagem 

do coagulante, esteja compreendido entre 700 e 900 s-1. A determinação da 

vazão será feita através da medição da altura d’água H na secção situada a 2/3 

da garganta, no canal convergente da calha Parshall. 

 

Fabricada em resina poliéster, estruturada com manta e tecido de vidro, com 

espessura de 7 mm, compatível com os esforços operacionais. Superfície 

interna perfeitamente lisa, sem irregularidades. 

Nervuramento transversal externo e espaçadores montados na parte superior 

interna asseguram as dimensões exatas e ancoragem firme no canal de 

concreto. Dotada de escala graduada de vazões no seu interior. Fornecida com 

dois orifícios rosqueados de 2” de diâmetro, fechados por um plug em cada lateral 

para permitir a montagem do medidor de vazão, posicionados conforme 

desenho. 

 

 

DIMENSÕES INTERNAS 

(pés - polegadas e milímetros) 

W 0' - 6" 

A 1.525 

B 397 

C 394 

D 610 

E 686 

F 414 
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7.2.10.2 FLOCULADOR ELETROMECÂNICO 

 

04 (quatro) Floculadores eletromecânicos, de fluxo axial, modelo FLC-3045, 

cada um com 3,00 m de diâmetro, 4,30 m de altura útil e 4,50 m de altura total, 

propiciando um tempo de detenção em torno de 33 minutos. Cada câmara será 

VAZÃO (litros por segundo) 

H (cm) / W 0' - 6" 

3 1,4 

5 3,2 

7 5,7 

10 10,3 

15 19,1 

20 30,0 
25 42,6 
30 57,0 
35 72,2 
40 89,5 
45 107,0 
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dotada de um agitador mecânico, controlado através de inversor de 

freqüência, acionadas por motores de 1,0, 0,75, 0,33 e 0,16 HP. As câmaras 

terão seu funcionamento em série, para propiciar diferentes gradientes em 

cascata, deste modo: na primeira câmara, o gradiente de velocidade deve ficar 

entre 45 s-1 e 70 s-1; a segunda câmara deverá promover uma faixa de variação 

de 30 a 55 s-1; a terceira câmara gradientes de 20 a 40 s-1; e a quarta câmara 

gradientes de 10 a 25 s-1. 

 

Os floculadores serão fabricados em plástico reforçado com fibra de vidro 

(PRFV), seguindo as normas NB-592/89, ASTM-D790 e NBS-PS 15, conforme 

descrição abaixo: 

 

▪ Superfície interna formada de uma camada de véu sintético e duas 

mantas com 450 g/m², impregnadas com resina estervinílica, pelo 

processo manual, formando uma barreira química inerte à hidrólise e 

ataques de substâncias corrosivas utilizadas no processo de floculação. 

▪ Camadas estruturais compostas de fios de vidro contínuos e picados, 

impregnados com resina tereftálica, seguindo os critérios do processo de 

enlinhamento contínuo (filament winding), sendo que o fundo será laminado 

com resina estervinílica (maior resistência à abrasão) através do processo 

de spray-up, totalizando uma espessura compatível com sua condição de 

uso, levando em consideração os coeficientes de segurança. 

▪ Na superfície externa será efetuado lixamento manual, objetivando retirar 

algumas fibras expostas, para posterior pintura à base de gel coat aditivado 

com agentes tixotrópicos, inibidores de radiação ultravioleta, pigmentado na 

cor indicada pelo cliente. 

 

▪ A célula de floculação apresentará alto desempenho mecânico com 

a espessura das paredes, compatíveis aos esforços operacionais, de 

forma a não permitir deformações, além de resistência à corrosão de 

agentes químicos empregados no tratamento da água bruta e 
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intempéries (sol, chuva, raios ultravioleta, etc). 

7.2.10.3 DECANTADOR LAMELAR PRISMÁTICO 

 

02 (dois) Decantadores, do tipo lamelar de fluxo ascendente com seção 

retangular cada um com comprimento de 6,00 m, largura de 3,00 m, altura útil 

de 3,60 m e altura total de 3,80 m, proporcionando uma taxa de decantação de 

137,52 m³/m².dia. Compostos por módulos tubulares para decantação laminar, 

dispostos de modo a formarem um ângulo com a horizontal de 60º. Essa 

inclinação assegura a auto-limpeza dos módulos, e o arraste em direção ao 

fundo. Possui, ainda, fundo em forma de tronco de pirâmide, que auxilia na 

sedimentação e acúmulo de lodo no fundo (poço de lodo), onde permanecem 

acumulados até serem removidos através da descarga de fundo. A entrada 

de água no decantador será feita por dispositivo hidráulico assegurando a vazão 

uniforme em toda seção transversal e uma velocidade inferior a 0,3 m/s; a coleta 

da água decantada será feita através de tubos perfurados submersos, com 

carga hidráulica despejando em uma calha coletora. 

 

Os decantadores serão fabricados em plástico reforçado com fibra de vidro 

(PRFV), seguindo as normas NB-592/89, ASTM-D790 e NBS-PS 15, conforme 

descrição abaixo: 

 

▪ Superfície interna formada de uma camada de véu sintético e duas 

mantas com 450 g/m², impregnadas com resina estervinílica, pelo 

processo manual, formando uma barreira química inerte à hidrólise e 

ataques de substâncias corrosivas utilizadas no processo. 

▪ Camadas estruturais compostas de tecidos em fios de vidro 600 gr/m², 

impregnados com resina tereftálica e manta 450 gr/m², impregnada com 

resina tereftàlica, alternadamente até atingir a espessura necessária as 

condições operacionais, levando em consideração os coeficientes de 

segurança. 

▪ Na superfície externa será efetuado lixamento manual, objetivando retirar 

algumas fibras expostas, para posterior pintura à base de gel coat aditivado 
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com agentes tixotrópicos, inibidores de radiação ultravioleta, pigmentado na 

cor indicada pelo cliente. 

▪ O decantador, apresentado acima, apresentará alto desempenho mecânico 

com a espessura das paredes, compatíveis aos esforços, de forma a não 

permitir deformações, além de resistência à corrosão de agentes químicos 

empregados no tratamento da água bruta e intempéries (sol, chuva, raios 

ultravioleta, etc). 

 

7.2.10.4 FILTROS DESCENDENTES 

 

06 (seis) Filtros de fluxo descendente, formato cilíndrico verticais, pré-fabricados 

em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV) cada um com diâmetro de 2,00 

m (área da célula = 3,14 m²), altura útil de 3,90 m e total de 4,00 m. Seu meio 

filtrante será duplo (areia e carvão antracito), suportado por camada de 

pedregulho. A taxa média de filtração em torno de 262,65 m³/m².dia e a 

velocidade ascensional média da água de lavagem nos filtros de 0,70 m/min 

(vazão de lavagem de 131,90 m³/h). Cada filtro descendente possui fundo plano, 

tubulações de coleta de água filtrada (e distribuição de água de lavagem), 

tubulação de coletada água efluente do decantador e serão acompanhados 

de barrilete, composto por tubos, válvulas e conexões flangeadas conforme 

norma ABNT NBR 7675. 

 

Os filtros serão fabricados em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), 

seguindo as normas NB- 592/89, ASTM-D790 e NBS-PS 15, conforme 

descrição abaixo: 

 

▪ Superfície interna formada de uma camada de véu sintético e uma manta 

450 g/m², impregnadas com resina tereftálica, pelo processo manual, 

formando uma barreira química inerte à hidrólise e ataques de 

substâncias corrosivas utilizadas no processo auxiliar de filtração e 

abrasão. 

▪ Camada estrutural formada por fios contínuos e picados pelo processo 
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de enleamento contínuo (filament winding), com resina tereftálica. 

▪ Na superfície externa será efetuado lixamento manual, objetivando retirar 

algumas fibras expostas, para posterior pintura à base de gel-coat 

aditivado com agentes tixotrópicos, pigmento na cor desejada e 

inibidores de radiação ultravioleta. 

▪ Os filtros descendentes, apresentados acima, fabricados em plástico 

reforçado com fibra de vidro, 

apresentarão alto desempenho mecânico com a espessura das paredes, 

compatíveis aos esforços operacionais, de forma a não permitir 

deformações, além de resistência à corrosão de agentes químicos 

empregados no tratamento da água bruta e intempéries. 

 

7.2.10.4.1 Material filtrante 

 

Material L D10 CD D60 Ce 0 

Antracito 50 1,00 1,4 1,41 0,73 0,50 

Areia 1 20 0,60 1,4 0,84 0,78 0,43 

L total (cm) 70  

 

Pedregulho L Dmín Dmáx Ce 0 

6 (topo) 7,5 2,4 3,2  

 

 

0,98 

 

 

 

0,38 

5 7,5 3,2 6,4 

4 7,5 6,4 12,7 

3 7,5 12,7 19,0 

2 10 25,4 38,1 

1 (fundo) 15 25,4 38,1 

L total (cm) 55  

KPDS-1500S 

TANQUE PRFV BOMBA DOSADORA AGITADOR 

Diâmetro Superior 
(mm) 

 
1440 

 
Tipo 

Diafragma, 0,18KW, 
trifásica 220V 

 
Potência do motor 

 
1,50 CV 

Diâmetro Inferior 
(mm) 

 
1330 

 
Capacidade 

312 L/h (máx) 
50 mca (máx) 

 
Rotação nominal 

 
1750rpm 

 
Altura Total (mm) 

 
1100 

 
Rotâmetro 

 
- 

 
Haste 

Inox 
Ø19mm 

 
Altura Útil (mm) 

 
990 

 
Válvula Globo 

 
- 

Comprimento da 
Haste 

 
850 mm 

 
Volume Total (litros) 

 
1650 

Válvula de Retenção 
PVC 

 
- 

 
Hélice 

PRFV 
Ø150mm 

Volume Útil (litros) 1500 Válvula de Pé e Injeção - -- -- 

Alimentação (mm) Ø40 Extravasor - Dreno Ø50mm 
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7.2.10.4.2 Lavagem dos filtros 

 

No sistema multicelular, a lavagem dos filtros é feita por contracorrente com o 

filtrado remanescente das demais unidades. A lavagem é feita por contra-

corrente, e para garantir a expansão do meio filtrante deve ter uma velocidade 

em torno de 0,7 m/min. As unidades de filtração são dotadas de barrilete de 

manobra projetado para este fim. Onde todos os filtros estão ligados a uma 

canalização de água filtrada comum, que encaminha a água filtrada a uma caixa 

de equilíbrio, que comanda a operação de lavagem. Sendo a referida tubulação 

a mesma da lavagem. 

 

À medida que o filtro vai colmatando, a perda de carga aumenta e o nível de água 

sobe até atingir a altura máxima permissível pela hidráulica do sistema. Neste 

momento, deve-se lavar o filtro que foi lavado anteriormente por primeiro, 

fechando-se a entrada de água decantada e abrindo a válvula de descarga de 

KPDS-0500B 

TANQUE PRFV BOMBA DOSADORA AGITADOR 

Diâmetro Superior 
(mm) 

 
865 

 
Tipo 

Diafragma, 0,07KW, 
trifásica 440V 

 
Potência do motor 

 
0,50 CV 

Diâmetro Inferior 
(mm) 

 
810 

 
Capacidade 

50,0 L/h (máx) 
40 mca (máx) 

 
Rotação nominal 

 
1750rpm 

 
Altura Total (mm) 

 
1100 

 
Rotâmetro 

 
- 

 
Haste 

Inox 
Ø19mm 

 
Altura Útil (mm) 

 
955 

 
Válvula Globo 

 
- 

Comprimento da 
Haste 

 
850 mm 

 
Volume Total (litros) 

 
550 

Válvula de Retenção 
PVC 

 
- 

 
Hélice 

PRFV 
Ø150mm 

Volume Útil (litros) 500 Válvula de Pé e Injeção Ø 10 mm -- -- 

Alimentação (mm) Ø25 Extravasor - Dreno Ø32mm 

KPDS-0250C 

TANQUE PRFV BOMBA DOSADORA AGITADOR 

Diâmetro Superior 
(mm) 

 
620 

 
Tipo 

Diafragma, 0,07KW, 
trifásica 440V 

 
Potência do motor 

 
0,25 CV 

Diâmetro Inferior 
(mm) 

 
560 

 
Capacidade 

50,0 L/h (máx) 
40 mca (máx) 

 
Rotação nominal 

 
1750rpm 

 
Altura Total (mm) 

 
1100 

 
Rotâmetro 

 
- 

 
Haste 

Inox 
Ø19mm 

 
Altura Útil (mm) 

 
1000 

 
Válvula Globo 

 
- 

Comprimento da 
Haste 

 
850 mm 

 
Volume Total (litros) 

 
265 

Válvula de Retenção 
PVC 

 
- 

 
Hélice 

PRFV 
Ø150mm 

Volume Útil (litros) 250 Válvula de Pé e Injeção Ø 10 mm -- -- 

Alimentação (mm) Ø25 Extravasor - Dreno Ø32mm 
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água de lavagem, de modo que o filtro baixa lentamente; com o que vai se 

estabelecendo a carga hidráulica, que inverte o sentido de fluxo no leito filtrante. 

Como o nível de saída na torre de carga, que faz o controle dos filtros, permanece 

constante, a água filtrada pelos outros filtros é encaminhada ao filtro que está 

sendo lavado de modo a promover a lavagem deste. Ao final da lavagem, fecha-

se a válvula de descarga e abri-se a válvula de entrada de água decantada. 

 

7.2.10.5 Kit de preparação e dosagem de soluções químicas (KPDS) 

 

7.2.10.5.1 Tanque em PRFV 

 

Tanque para preparação e armazenamento de solução química, contendo tubo 

de alimentação, descarga, extravasor e dreno, tampa com agitador e bomba 

dosadora centrífuga (modelos maiores) ou diafragma (modelos menores). 

Fabricado em resina isoftálica com neo-pentil-glicol e isenta de carga, reforçado 

com fibra de vidro, laminado  na  espessura  adequada  com  as  condições  

operacionais,  atendendo às especificações das normas ASTM-D2563, NBS-

PS15 e CETESB/E-7130: 

 

▪ A superfície interna é constituída por uma camada com espessura mínima de 

0,25 mm, reforçado com véu de fios de vidro, rica em resina isoftálica com 

neo-pentil-glicol, não contendo mais que 10% em peso de material de 

reforço. As condições usadas nesta superfície são para formar uma barreira 

química; 

▪ As camadas estruturais compõem-se de fio roving com resina poliéster de 

grau comercial isenta de cargas, cujo conteúdo de vidro é de 30% em peso, 

totalizando uma espessura compatível com as condições operacionais; 

▪ A superfície externa constituída de gel-coat, será relativamente lisa, sem 

nenhuma fibra solta ou qualquer projeção aguda, com bastante resina 

isoftálica com neo-pentil-glicol para evitar que fibras fiquem expostas. Esta 

resina contém substâncias químicas que protegem o equipamento dos raios 

ultravioletas. 
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7.2.10.5.2 Bomba dosadora 

 

▪ Bomba dosadora tipo eletromagnética, com ajuste manual através de stroke 

(curso do pistão de acionamento do diafragma), de 0% a 100%, com luzes 

indicadoras de força, pulso e escala selecionada, gabinete em plástico de 

alta resistência, montagem em parede ou base horizontal, IP- 55. 

 

7.2.10.5.3 Agitador 

 

▪ Tipo vertical, motor elétrico, trifásico, IP-54, 220/380 V, 60 Hz, 1.750 rpm, 

equipado com haste e hélice para agitação. Inclui moto-redutor (KPDS-2000). 

 

 

7.2.10.6 RECIRCULAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS GERADOS NA ETA 

 

7.2.10.6.1 Sistema de recirculação de água de lavagem dos filtros 

 

O tanque de recepção e equalização das águas de lavagem, provenientes da 

ETA, devido a sua capacidade, deverá ser construído em alvenaria/concreto e 

ter capacidade mínima de 40,0 m³, com dimensões 

sugeridas de: comprimento 5,0 m, largura 4,0 m e altura útil de 2,0 m. No 

interior do tanque deverá ser 

instalado misturador submersível, para manter os sólidos da água de lavagem 

dos filtros em suspensão. 

 

▪ 01 (um) misturador submersível, tipo Mix, com motor de 3,0 CV, trifásico 

380V, 60 Hz, 1.700 rpm, própria para homogeneização de águas servidas a 

temperatura ambiente; 

▪ 02 (dois) conjuntos motobombas submersíveis, para vazão de 4,40 m³/h e 

AMT 11,5 m.c.a, potência de 1,0 CV, 3500 rpm, trifásica 220/380V; 

▪ Barrilete das respectivas bombas composto por tubos, válvulas e conexões. 

 



         ESTADO DO PIAUÍ 
         Secretaria de Estado  da Infraestrutura – SEINFRA 

 

 

 

02. Volume I - Memorial descritivo.docx 76 

7.2.10.6.2 Tanque de adensamento de lodo 

 

▪ 01 (um) tanque cilíndrico em PRFV com fundo cônico, para adensamento de 

lodo modelo TAL- 100, capacidade de 10,0 m³, Ø 3,00 m, altura cônica de 

0,85 m, altura cilíndrica de 1,50 m e total de 2,35 m. 

 

O tanques serão fabricados em resina poliéster reforçado com fibra de vidro. 

Sendo: 

 

▪ A superfície interna é constituída por uma camada com espessura mínima 

de 0,25 mm, reforçado com véu de fios de vidro, rica em resina isoftálica 

com neo-pentil-glicol, não contendo mais que 10% em peso de material de 

reforço. 

▪ As camadas estruturais compõem-se de fio roving com resina poliéster de 

grau comercial isenta de 

cargas, cujo conteúdo de vidro é de 30% em peso, totalizando uma 

espessura compatível com as condições operacionais. 

▪ A superfície externa constituída de gel-coat, será relativamente lisa, sem 

nenhuma fibra solta ou qualquer projeção aguda, com bastante resina 

isoftálica com neo-pentil-glicol para evitar que fibras fiquem expostas. Esta 

resina contém substâncias químicas que protegem o equipamento dos raios 

ultra-violetas. 

 

7.2.10.6.3 Tanque de homogeneização do lodo 

 

▪ 01 (um) tanque de homogeneização de lodo com capacidade de 2,50 m³ (Ø 

de 1,50 m e altura total de 1,60 m), modelo THL-025, fabricado em PRFV, 

com superfície interna impregnada com resina isoftálica com neo-pentil-

glicol, pelo processo manual, formando uma barreira química inerte à 

hidrólise e a ataques de substâncias agressivas dos esgotos. 

▪ 01 (um) agitador mecânico, tipo axial, com um rotor com diâmetro de 

0,50 m, eixo com 1” de diâmetro e motor de 0,25 CV. 
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O tanque será fabricado em resina poliéster reforçado com fibra de vidro. 

Sendo: 

 

▪ A superfície interna é constituída por uma camada com espessura mínima 

de 0,25 mm, reforçado com véu de fios de vidro, rica em resina isoftálica 

com neo-pentil-glicol, não contendo mais que 10% em peso de material de 

reforço. 

▪ As camadas estruturais compõem-se de fio roving com resina poliéster de 

grau comercial isenta de cargas, cujo conteúdo de vidro é de 30% em peso, 

totalizando uma espessura compatível com as condições operacionais. 

▪ A superfície externa constituída de gel-coat, será relativamente lisa, sem 

nenhuma fibra solta ou qualquer projeção aguda, com bastante resina 

isoftálica com neo-pentil-glicol para evitar que fibras 

fiquem expostas. Esta resina contém substâncias químicas que 

protegem o equipamento dos raios ultra-violetas. 

 

7.2.10.6.4 Bombas de recalque de lodo 

 

▪ 02 (duas) bombas helicoidais (uma como reserva) de cavidade progressiva, 

com capacidade de 0,41 m³/h, motor de 1,0 CV, 220/380 V, 60 Hz, IP-55, 

pressão de 12,0 mca. A bomba recalcará o lodo até o filtro prensa. As 

mesmas bombas recalcarão o lodo adensado do tanque de adensamento ao 

tanque de homogeneização, por meio de manobra no barrilete destas. 

 

7.2.10.6.5 Sistema de desaguamento de lodo 

 

01 (um) Filtro prensa, modelo FRP-20400 SEMI-AUTOMÁTICO ou similar, 

contendo os seguintes componentes básicos: 

 

▪ Estrutura em aço carbono com armação 400 x 400 mm; 

▪ Pintura epóxi; 

▪ 20 Placas filtrantes de 400 x 400 mm; 
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▪ Cilindro hidráulico; 

▪ Unidade Hidráulica; 

▪ Bandeja Basculante; 

▪ Jogo de elementos filtrantes; 

▪ Pressão de Operação até 12 bar. 

 

7.2.10.7 Kit para preparação e dosagem de polímero 

 

 

KPDS-0150P 

TANQUE PRFV BOMBA DOSADORA AGITADOR 

Diâmetro Superior 

(mm) 

 

595 

 

Tipo 

Diafragma, 12W, 

monofásica 230V 

 

Potência do motor 

 

0,20 CV 
Diâmetro Inferior 

(mm) 

 

550 

 

Capacidade 

19,9 L/h (máx) 

20 mca (máx) 

 

Rotação nominal 

 

1750rpm 
 

Altura Total (mm) 

 

850 

 

Rotâmetro 

 

- 

 

Haste 

Inox 

Ø12,7mm 
 

Altura Útil (mm) 

 

670 

 

Válvula Globo 

 

- 

Comprimento da 

Haste 

 

550 mm 
 

Volume Total (litros) 

 

165 

Válvula de Retenção 

PVC 

 

- 

 

Hélice 

PRFV 

Ø100mm 
Volume Útil (litros) 150 Válvula de Pé e Injeção 8 x 5 mm -- -- 

Alimentação (mm) Ø20 Extravasor - Dreno Ø25mm 

 

7.2.10.7.1 Tanque em PRFV 

 

Tanque para preparação e armazenamento de solução química, contendo tubo 

de alimentação, descarga, extravasor, dreno e tampa. Fabricado em resina 

isoftálica com neo-pentil-glicol e isenta de carga, reforçado com fibra de vidro, 

laminado na espessura adequada com as condições operacionais, 

atendendo às especificações das normas ASTM-D2563, NBS-PS15 e 

CETESB/E-7130: 

 

▪ A superfície interna é constituída por uma camada com espessura mínima 

de 0,25 mm, reforçado com véu de fios de vidro, rica em resina isoftálica 

com neo-pentil-glicol, não contendo mais que 10% em peso de material de 

reforço. As condições usadas nesta superfície são para formar uma barreira 

química; 
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▪ As camadas estruturais compõem-se de fio roving com resina poliéster de 

grau comercial isenta de cargas, cujo conteúdo de vidro é de 30% em peso, 

totalizando uma espessura compatível com as condições operacionais; 

 

▪ A superfície externa constituída de gel-coat, será relativamente lisa, sem 

nenhuma fibra solta ou qualquer projeção aguda, com bastante resina 

isoftálica com neo-pentil-glicol para evitar que fibras fiquem expostas. Esta 

resina contém substâncias químicas que protegem o equipamento dos 

raios ultravioletas. 

 

7.2.10.7.2 Bomba Dosadora 

 

▪ Bomba dosadora tipo eletromagnética, com ajuste manual através 

de stroke (curso do pistão de acionamento do diafragma), de 10% 

a 100%, com luzes indicadoras de força, pulso e escala 

selecionada, gabinete em plástico de alta resistência, montagem em 

parede ou base horizontal, IP- 65. 

 

7.2.10.7.3 Agitador 

 

▪ Tipo vertical, motor elétrico, trifásico, IP-54, 220/380V, 60Hz, 1.750 

rpm, equipado com haste e hélice para agitação. Inclui moto-redutor. 

 

7.2.10.8 Caçamba estacionária 

 

▪ 01 (um) reservatório metálico, tipo caçamba, com capacidade de 5,0 

m³, para acondicionamento das tortas de lodo, provenientes da 

desidratação do lodo por meio de centrífuga. Sendo esta 

confeccionada em chapa de aço, pintada com aplicação de primer anti-

corrosivo e acabamento final em tinta esmalte sintético. 
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7.2.10.9 DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES 

7.2.10.9.1 Passarela 

Passarela com guarda-corpo, fabricada em plástico reforçado com fibra de 

vidro, estruturada com carga mineral, com espessura compatível aos esforços 

operacionais, sua estrutura de apoio e guarda-corpo confeccionada com 

tubos em PRFV. 

7.2.10.9.2 Barrilete 

Os tubos e conexões utilizados no barrilete são fabricados em resina poliéster 

estruturados com fibra de vidro pelo processo de “filament winding” com 

flanges nas extremidades. A resina utilizada na barreira química será isoftalica 

e a da estrutura tereftálica, de acordo com as normas ASTM-D883 e NBR 7672. 

 

As válvulas utilizadas nas operações são do tipo borboleta modelo 

“WAFER”, para montagem entre flanges ABNT NBR 7669, série 570-AWWA, 

corpo em ferro fundido ASTM-A-126, classe B, eixo e disco em aço inox AISI 

316; com carretel de vedação radial em BUNA “N”, buchas de nylon 

grafitada/tecnyl. 

 

Todas as tubulações e válvulas são dimensionadas de acordo com as normas 

para elaboração dos projetos de ETA’s. (NBR 2.009.30-006). 

7.2.11 AUTOMAÇÃO DA ETA 

 

O sistema de automação será projetado e montado de forma a permitir o controle 

centralizado na sala de controle operacional da Casa de Química, de todas as unidades 

de tratamento e monitoramento. 

O desenvolvimento do projeto, o fornecimento e a instalação do sistema de automação 

da Estação de Tratamento de Água obedecerão aos seguintes requisitos: 

7.2.11.1 Finalidade 

 

O sistema de automação terá as seguintes finalidades básicas: 
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▪ Controle de dosagem dos produtos químicos; 

▪ Medição da qualidade da água; 

▪ Controle dos inversores de frequência instalados nas unidades; 

▪ Acionamento de equipamentos; 

▪ Controle da Floculação; 

▪ Controle da Filtração; 

▪ Controle da Decantação; 

▪ Controle da Lavagem dos Filtros; 

▪ Controle de Vazões; 

▪ Sinalização do estado funcional dos equipamentos; 

▪ Emissão de relatórios; 

▪ Controle operacional da instalação. 

7.2.11.2 Equipamentos 

 
Os equipamentos necessários para o controle dos processos da Estação de trataemnto 
que deverão fazer parte do sistema são: 
 

▪ Entradas digitais; 

▪ Saídas digitais; 

▪ Entradas analógicas; 

▪ Saídas analógicas; 

▪ Fontes de alimentação; 

▪ Placas de comunicação; 

▪ Painel. 

▪ Duas Estações de Operação do processo, que serão instaladas na sala de 

controle Operacional da Casa de Química (uma com reserva Hot Stand By); 

▪ Cabos elétricos, conversores, adaptadores, fins de curso, sensores e todos os 

equipamentos que se façam necessários ao funcionamento do sistema de 

Automação. 

7.2.11.3 Programas 

 
O sistema de automação será controlado por um softwares de (SCADA) Elipse Windows 
32 para Windows 32 bits (Windows NT/XP) 
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7.2.11.4 Arquitetura Funcional do Sistema 

 
O sistema de automação da ETA controlará e supervisionará todas as unidades 

operacionais de cada unidade: PH e turbidez de água bruta, filtrada e tratada; medidor 

de coagulante, medidor de Cloro, consumo, dosagem e estoque dos produtos químicos 

utilizados. Existirá telas específicas para cada um desses sistemas. 

 

A execução do aplicativo terá supervisão total das áreas técnicas do contratado, que 

ficará com o direito de acesso a todas as informações preliminares necessárias a 

comprovação do bom andamento dos serviços. 

 
O sistema de automação será dividido nos seguintes subsistemas: 
 

▪ Coagulante; 
▪ Alcalinizante; 
▪ Cloro gasoso; 
▪ Floculação; 
▪ Decantação; 
▪ Filtração; 
▪ Lavagem dos filtros; 

 
Serão fornecidas telas de produtos químicos (Coagulante, Cloro e Alcalinizante), telas 

de processo (uma tela geral, uma tela dos pontos de aplicação de produtos químicos, 

uma tela do sistema de Floculação,uma tela individual por decantador, uma tela de 

controle individual por Filtro, uma tela do sistema de lavagem, uma tela de visualização 

de alarmes, uma tela de gráficos, seis telas de históricos diversos). 

 

Todos os equipamentos incluídos no sistema de automação terão, chave de operação 

automática, bloqueio e manual, sendo este estado indicado no supervisório juntamente 

com os estados de ligado, desligado e defeituoso. 

 

O supervisório colocará automaticamente em estado de manutenção todos os 

equipamentos que apresentarem defeito, necessitando que o mesmo, para voltar a 

operar automaticamente, seja desbloqueado pelo operador. 

 
O supervisório atuará apenas nos equipamentos que estiverem sendo selecionados 

para operação em automático.  Se naquele sistema um equipamento não estiver na 

posição de automático e este for necessário ao bom funcionamento deve ser gerado 

alarme para que o operador tome as providências necessárias. 
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Em todas as telas do supervisório haverá uma janela de alarmes onde será 

supervisionada a ocorrência de problemas operacionais na ETA. 

 

7.2.11.4.1 Subsistema Principal 

 
Este subsistema controlará todos os instrumentos que interferem no funcionamento 

geral da ETA. Estão incluídos os seguintes instrumentos: 

 
▪ Transmissor de vazão da água bruta; 

▪ Turbidímetros de água bruta; 

▪ Dois Turbidímetros de água filtrada; 

▪ Turbidímetro de água tratada; 

▪ Phmetro de água bruta; 

▪ Phmetro de água filtrada; 

▪ Phmetro de água tratada; 

▪ Medidor de Coagulante; 

▪ Medidor de Cloro Residual; 

▪ Perda de Carga dos Filtros; 

▪ Freqüência dos diversos motores controlados; 

▪ Níveis dos tanques de dosagem de produtos químicos; 

▪ Transmissor de nível do reservatório de água tratada. 

7.2.11.4.2 Subsistema de dosagem do Coagulante 

 
Este Subsistema controlará  a dosagem do Coagulante. 

Haverá no supervisório uma tela que represente todos os equipamentos deste 

subsistema, bem como todas as dosagens e medidas de instrumentos instalados. As 

funções de controle de cada uma das operações relacionadas com o Coagulante 

estarão em uma subrotina do aplicativo do supervisório para facilitar sua manutenção. 

 
Composição 
 
A dosagem será realizada diretamente dos tanques de armazenamento de Coagulante, 
com auxílio dos seguintes equipamentos: 
 

▪ 02 (duas) válvulas solenóides de saída de Coagulante; 
▪ 02 (duas) bombas dosadoras  controladas por inversores de freqüência; 
▪ 02 (dois) transmissores de nível; 
▪ 01 (um) analisador de corrente (medidor de coagulante) 
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Dosagem 
 
O supervisório indicará sempre o tanque em que a solução tiver armazenada a mais 

tempo, bem como o tanque em uso ou bloqueado; 

 

O supervisório sempre procurará o tanque armazenado a mais tempo para colocar em 

operação; 

 
Quando for necessário a troca de tanque de solução o supervisório ligará a solenóide 

de saída do segundo tanque (cheio) e em seguida desligará do primeiro tanque (vazio). 

 

Em nenhum momento o supervisório permitirá que a bomba dosadora fique ligada com 

tanque vazio, ou seja, funcionar sem solução; 

Caso o próximo tanque não possa ser operado, o supervisório não ligará a sua bomba 

dosadora, registrará o evento e comandará o alarme, para o operador tomar as devidas 

providências. 

 

A operação da dosagem se dará de duas formas distintas, selecionáveis via 

supervisório; 

 
Pelo controle do analisador de corrente elétrica (medidor de coagulante), que, através 

de uma entrada analógica da unidade de aquisição de dados, instalada na sala de 

controle da casa de química, informará ao supervisório a quantidade de coagulante 

constantemente, permitindo ajustes de eventuais desvios; 

 

Pelo operador, onde o mesmo dirá qual a dosagem do coagulante deve ser aplicada 

(operação semi automática). 

7.2.11.4.3       Subsistema de dosagem do Alcalinizante 

 
Este Subsistema controlará  a dosagem do Alcalinizante. 
 
Haverá no supervisório uma tela que represente todos os equipamentos deste 

subsistema, bem como todas as dosagens e medidas de instrumentos instalados. As 

funções de controle de cada uma das operações relacionadas com o Alcalinizante 

deverão estar em uma sub-rotina do aplicativo do supervisório para facilitar sua 

manutenção. 
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Composição 
 
A dosagem será realizada, dos tanques de preparo da solução de Alcalinizante, com 
auxílio dos seguintes equipamentos: 
 

▪ 02 (duas) válvulas solenóides de entrada de água; 
▪ 02 (duas) bombas dosadoras de diafragma controladas por inversores; 
▪ 02 (dois) agitadores eletromecânicos; 
▪ 02 (dois) transmissores de nível; 
▪ 01 (um) medidor de pH. 

 
Dosagem 
 
O supervisório indicará sempre o tanque em que a solução tiver armazenada a mais 

tempo, bem como o tanque em uso ou bloqueado; 

 
O supervisório sempre procurará o tanque armazenado a mais tempo para colocar em 

operação; 

 

Quando for necessário a troca de tanque de solução o supervisório ligará o misturador 

e em seguida a bomba do segundo tanque (cheio) e em seguida desligará do primeiro 

tanque (vazio); 

 

Em nenhum momento o supervisório permitirá que a bomba dosadora fique ligada com 

tanque vazio, ou seja, funcionar sem solução; 

 

Caso o próximo tanque não possa ser operado, o supervisório não ligará a sua bomba 

dosadora, registrará o evento e comandará o alarme, para o operador tomar as devidas 

providências. 

 

A operação da dosagem se dará de duas formas distintas, selecionáveis via 

supervisório: 

 

Pelo controle do medidor de pH, que através de uma entrada analógica da unidade de 

aquisição de dados, instalada na sala de controle da casa de química, informará ao 

supervisório a quantidade de Alcalinizante constantemente, permitindo ajustes de 

eventuais desvios; 

 

Pelo operador, onde o mesmo dirá qual a dosagem do Alcalinizante deve ser aplicada 

(operação semi automática). 
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7.2.11.4.4        Subsistema de Dosagem de Cloro 

 
Este subsistema controlará a aplicação de Cloro. Haverá no supervisório uma tela que 

represente todos os equipamentos deste subsistema, bem como todas as dosagens e 

medidas de instrumentos instalados. As funções de controle de cada uma das 

operações relacionadas com o Cloro deverão estar em uma subrotina do aplicativo do 

supervisório, para facilitar a sua manutenção. 

 
Composição 
 
Farão parte deste subsistema de controle os seguintes equipamentos: 
 

▪ 02 (dois) cloradores automáticos; 

▪ 02 (dois) indicadores de cilindros vazios, 

▪ 02 (duas) válvulas redutoras de pressão com troca automática; 

▪ 02 (duas) bombas de água para alimentação dos injetores dos cloradores; 

▪ 01 (um) detector de vazamento de gás Cloro com alarme; 

▪ 01 (um) analisador de cloro residual. 

 
Dosagem 
 
A dosagem será realizada automaticamente pelos cloradores, que receberam o 

comando através do analisador do cloro residual; cabendo ao supervisório monitorar o 

funcionamento dos cloradores e indicar o valor do Cloro residual. 

 
O supervisório receberá os sinais de cilindros vazios, emitirá alarme para providências 

do operador; 

 

Estarão disponíveis no supervisório os sinais de alarme do detector de cloro. 

 

7.2.11.4.5        Subsistema de Floculação 

 
Subsistema de Floculação tem como objetivo, promover o melhor gradiente de 

velocidade para a formação dos flocos mais adequada ao sistema, isto se dará através 

de 4 floculadores eletromecânicos com operação seqüencial e  com variação de rotação. 
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Funcionamento 
 
O supervisório controlará a rotação do motor elétrico, através do inversor de freqüência, 

em atendimento a programação elaborada pelo operador, através de tela específica no 

supervisório. 

7.2.11.4.6         Subsistema de Decantação 

 
Este subsistema controlará a descarga de lodo acumulado pelos decantadores. Deve 

haver no supervisório uma tela que represente todos os equipamentos deste 

subsistema. As funções de controle de cada uma das operações relacionadas com os 

decantadores deverão estar em uma subrotina do aplicativo do supervisório, para 

facilitar a sua manutenção. 

 
Funcionamento 
 
O supervisório controlará as descargas de lodo por intervalo de tempo programado pelo 

operador, e o tempo da efetiva descarga de lodo também será informada ao supervisório 

pelo operador. 

7.2.11.4.7      Subsistema de Filtração 

 
Este subsistema será responsável pela lavagem e controle do funcionamento dos 

equipamentos envolvidos nas 4 câmaras de filtração. 

Composição 
 
Farão parte do subsistema de filtração, em operação de cada filtro, os seguintes 

equipamentos: 

 
▪ 01 válvula de admissão de água decantada; 

▪ 01 válvula de descarga de água de lavagem ; 

▪ 01 sensor de nível (indicador de perda de carga); 

▪ 01 válvula solenóide para amostra de água filtrada; 

 
Também farão parte do subsistema de filtração, em operação para cada 4 filtros, os 

seguintes equipamentos: 

 

▪ 01 turbidímetro contínuo na saída de cada 4 câmara de filtração; 

▪ 01 válvula solenóide para descarga de amostra de água filtrada, em cada 

unidade; 
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Funcionamento 
 
Quando em funcionamento normal a válvula de admissão de água decantada estará 

aberta e a de descarga de água de lavagem fechada; 

 

Este filtro estará sendo indicado no supervisório como filtro em operação(FILTRANDO); 

 

Na tela em que todos os filtros estiverem sendo supervisionados serão mostradas as 

condições operacionais, bem como a turbidez da água filtrada. 

7.2.11.4.8       Lavagem 

 
Tendo a água filtrada de saída de um dos filtros ultrapassado o nível de turbidez pré 

estabelecido ou atingido a perda de carga, será informado ao supervisório a 

necessidade de executar a lavagem do filtro; 

 
O supervisório verifica se não existe nenhum filtro em processo de lavagem, caso exista, 

este filtro entra na fila para lavagem; 

 

Existindo condição para lavagem, o supervisório fechará a válvula de entrada de água 

decantada; 

Estando a válvula de água decantada fechada, o supervisório abrirá a válvula de 

descarga de água de lavagem; (a água de lavagem é proveniente do fluxo das demais 

unidades). 

 

Passado os minutos pré-determinados pelo operador, o supervisório enviará comando 

para fechar a válvula de descarga de água de lavagem e abrir a válvula de entrada de 

água decantada, o filtro volta a sua operação normal. 

 

7.3 ADUTORAS e ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

 

O sistema de reversão de águas da Barragem Piaus para a Adutora do Sudeste é 

composto pela adutora desde o Flutuante em Piaus (EB-05) até a derivação para a 

cidade de Alegrete perfazendo um total de 34.189 m de tubulação em ferro fundido com 

junta elástica com DN 250 mm. 
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A adutora da EB-02 até Alegrete pertence ao projeto original. Neste trecho o fluxo de 

água será revertido quando o sistema for atendido pela Barragem Piaus (Ver FIGURA 

6.1). 

 

Quando o sistema for atendido pela barragem do Estreito, este trecho transporta a vazão 

apenas da cidade de Alegrete e o fluxo é no sentido EB-02 até Alegrete. Quando o 

abastecimento se der a partir de Piaus, a vazão transportada será a vazão das cidades 

de Francisco Macedo, Marcolândia e Caldeirão Grande e a direção do fluxo é invertida. 

Um conjunto de válvulas localizados na EB-02 e na derivação para Alegrete (detalhados 

nos desenhos de projeto) farão as manobras necessárias para direcionamento correto 

do fluxo em cada situação. 

Existem duas estações elevatórias ao longo do caminhamento da adutora de reversão. 

Basicamente foi adotado um único padrão arquitetônico nas elevatórias. Cada elevatória 

será dotada de um reservatório conjugado com volume suficiente para uma hora de 

bombeamento. Este volume é essencial para a operação do sistema funcionando como 

um pulmão absorvendo as diferenças de vazão entre duas elevatórias consecutivas 

(causada pelo abastecimento das cidades intermediárias) evitando o liga-desligas 

constante das bombas que é altamente prejudicial ao sistema de partida elétrico. 

Outra função do reservatório é viabilizar o sistema de automação. Em cada reservatório 

será instalado medidores de nível que controlam todo do sistema de liga e desliga das 

bombas imediatamente a montante. 

As elevatórias serão dotadas de monovia com talha elétrica para movimentação dos 

equipamentos hidromecânicos na fase de montagem do sistema ou nas manutenções 

eventuais.  

As bombas serão instaladas em poço seco e funcionarão afogadas que garantirá a 

escorva permanente. 

O QUADRO 4.3 apresenta os dados técnicos das duas estações elevatórias projetadas 

no Sistema de Reversão. 
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QUADRO 4.3  -  ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO SISTEMA DE REVERSÃO 

ELEVATÓRIA  VAZÃO  
(l/s) 

ALTURA 
MANOMÉTRICA 

(m.c.a.) 
POTÊNCIA 

(cv) 

ARRANJO BOMBEAMENTO 

EB-06 57,53 125,86 150 1+1 Bombeia para a EB-07 

EB-07 57,53 126,77 150 1+1 Bombeia para a EB-02 
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7. OBRAS COMUNS: PROJETO ORIGINAL E REVERSÃO 
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8 OBRAS COMUNS: PROJETO ORIGINAL E REVERSÃO 

8.1 RESERVATÓRIO DAS CIDADES  

 
 

O QUADRO 4.6 apresenta as cidades que já possuem reservatórios. A cidades 

abastecidas pela adutora que não possuem reservatório são: Campo Grande, Belém do 

Piauí e Marcolândia. 

 
 

QUADRO 4.6  -  RELAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS EXISTENTES  
 

RESERVATÓRIOS 
ALTURA 

(m) 
COTA DO 
TERRENO 

PADRE MARCOS 15,30 382,931 

ALEGRETE 19,50 424,830 

FRANCISCO MACÊDO 9,50 421,526 

CALDEIRÃO GRANDE 13,63 592,582 

 

8.2 EQUIPAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADUTORA 

8.2.1  Ventosas 

 

Ao longo da rede foram utilizadas ventosas para permitir a admissão e expulsão de ar durante 

a operação normal e durante os períodos de enchimento e esvaziamento da rede. 

 

Estes equipamentos impedem a formação de bolsões de ar na tubulação que causariam 

redução de seção de escoamento com conseqüente redução de vazão.  

 

Utilizou-se apenas ventosas de tríplice função pelo fato destes aparelhos serem mais 

eficientes e minimizarem os efeitos de eventuais transientes ao longo da rede provocados 

pela abertura e fechamento de válvulas de bloqueio, etc. 

 

O posicionamento das ventosas ao longo da rede, baseou-se nos seguintes critérios: 

• Pontos altos da  rede. 

• Longos trechos horizontais. Neste caso a cada 500 m. 

 

 

Digite o texto aqui
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8.2.1.1 Dimensionamento das ventosas 
 

Conhecida a vazão da linha, e adotando-se um valor para o diferencial de pressão entre o interior 

da ventosa e a atmosfera no momento do enchimento ou esvaziamento da canalização 

(geralmente adota-se 3,5 m.c.a), obtém-se um ponto que dará o tamanho da ventosa utilizada. 

Deverá ser utilizado um diâmetro comercial acima do ponto encontrado.  

 

A FIGURA 4.3 mostra o ábaco utilizado reproduzido do catálogo da BARBARÁ. 

FIGURA 4.3  -  ÁBACO PARA SELEÇÃO DE VENTOSAS 

 
                                                                               FONTE: MANUAL DE HIDRÁULICA – AZEVEDO NETO, 8º Edição 

 

Cada ventosa será dotada de um registro de gaveta com flange e volante que permitirá 

sua retirada, para eventual manutenção, sem a necessidade de parar todo o sistema. O 

esquema de instalação da ventosa pode ser visto na FIGURA 4.4. 

 

8.2.1.2 Caixa de proteção das ventosas 
 

As ventosas são instaladas em um te de derivação na rede e são acondicionadas em 

caixas de concreto armado com tampa removível para eventuais manutenções. 
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FIGURA 4.4  -  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DAS VENTOSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As dimensões da caixa das ventosas foram determinadas a partir das dimensões das 

peças que compões o sistema, isto é, TE com saída flangeada, registro de gaveta flange 

volante e ventosa.  

8.2.2 Descarga de fundo 

8.2.2.1 Generalidades 

Ao longo da rede foram utilizadas descargas de fundo para permitir a drenagem da adutora 

durante a fase de manutenção ou para reparos no sistema. 

 

O sistema utilizado para descarga da adutora consta de uma derivação na rede por intermédio 

de um Tê flange com saída para baixo a 45º, uma curva flangeada de 45º, um registro de 

gaveta flange cabeçote e uma extremidade ponta flange, conforme FIGURA 4.5. 
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FIGURA 4.5  -  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DESCARGA DE FUNDO 

 

 

É importante a utilização do registro de gaveta com cabeçote pelo fato da abertura deste 

tipo de registro só ser realizado com o uso de um chave "T" que ficaria à guarda do pessoal 

de operação e manutenção do sistema, evitando assim o uso impróprio da descarga para 

retirada ilegal de água do sistema. 

 

As descargas de fundo são posicionadas nos pontos baixos da  adutora. 

8.2.2.2 Caixa de proteção das descargas  

 

As descargas de fundo são instaladas em um te de derivação na rede e são 

acondicionadas em caixas de concreto armado ou alvenaria com tampa removível para 

eventuais manutenções.  

 

As dimensões da caixa das descargas de fundo foram determinadas a partir das 

dimensões das peças que compões o sistema, isto é, Tê bolsas x bolsa x flange, registro 

de gaveta flange cabeçote e extremidade ponta e flange. 
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8.2.3 Válvulas de bloqueio 

8.2.3.1 Generalidades 

 

Ao longo da rede foram utilizadas válvulas de bloqueio para permitir a interrupção do 

fornecimento de água para determinadas áreas com o intuito de manutenção ou reparos 

no sistema.  O sistema utilizado para bloqueio da rede consta de uma válvula borboleta 

em linha e uma junta de montagem, conforme FIGURA 4.6. 

 

O posicionamento das válvulas de bloqueio ao longo da rede, baseou-se nos seguintes 

critérios: 

▪ Nas derivações para adutoras (principais ou secundárias); 

▪ Ao longo das adutoras principais a cada 8 km 

 

O diâmetro da válvula de bloqueio é o mesmo diâmetro da linha. 

 

FIGURA 4.6  -  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BLOQUEIO 
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8.2.3.2 Caixas de proteção das válvulas de bloqueio 
 

As válvulas de bloqueio são acondicionadas em caixas de concreto armado ou alvenaria 

com tampa removível para eventuais manutenções e manobras. 

As dimensões da caixa foram determinadas a partir das dimensões das peças que 

compões o sistema, isto é, extremidade bolsa flange, toco flangeado L=0,25m, válvula 

borboleta, junta de desmontagem travada axialmente e extremidade ponta flange. 

 

 

QUADRO 4.7 – LOCALIZAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO 

TRECHO 
DN 

(mm) 
PRESSÃO 
ATUANTE 

ESTACA 

EB-01B A PADRE MARCOS 300 130,00 185 

PADRE MARCOS A BELÉM DO PIAUÍ 250 
150,00 365 

134,00 590 

EB-02C A ALEGRETE 250 
88,00 200 

72,00 430 

EB-02A A RES.02 (MARCOLÂNDIA) 200 

88,00 570 

111,00 880 

64,00 1.205 

RES.02 (MARCOLÂNDIA)  A          ESTACA 1785 150 15,00 1.695 

 

8.3 DERIVAÇÃO PARA AS CIDADES  
 

A derivação para as cidades ou chafarizes atendidas ao longo da adutora será feita por 

intermédio de duas caixas de controle. A primeira localizada logo após a derivação é 

denominada unidade de controle de vazão e pressão e a segunda, localizada próximo ao 

reservatório da cidade ou ao chafariz é denominada unidade de medição de vazão e 

controle de reservatório. 
 

A primeira caixa é dotada de uma válvula redutora e limitadora de vazão  e tem a função 

de reduzir a pressão na derivação para valores compatíveis com a altura do reservatório 

ou chafariz que está sendo atendido. Com este controle é garantida a retirada somente da 

vazão prevista em projeto para cada localidade evitando, assim, que o sistema seja 

desequilibrado pela retirada de mais vazão que a projetada para a cidade 
 

A segunda caixa é dotada de medidor de vazão e uma válvula de altitude com bóia que 

bloqueia o fluxo do ramal quando o reservatório da localidade a ser atendida está cheio. 
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Cada unidade é dotada de um by-pass cuja finalidade é não interromper o fluxo caso seja 

necessário uma manutenção nas válvulas de controle ou no medidor de vazão. A quebra de 

pressão pelo by-pass é conseguida manualmente pela manobra de uma válvula globo.  
 

As pressões de ajuste das válvulas poderão ser aferidas através de dois manômetros 

instalados respectivamente antes e depois das válvulas de controle. 

 

 

A FIGURA  4.7 ilustra a unidade de controle na derivação para as cidades e chafarizes.  
 

FIGURA 4.7  - UNIDADES DE CONTROLE DAS CIDADES 

 

8.4 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 
 

As tubulações serão enterradas a uma profundidade mínima de 0,8 m acima da geratriz 

superior do tubo. A esta profundidade, a maioria dos veículos pode trafegar sem afetar  o 

tubo. 

 

A vala possui uma largura  equivalente ao diâmetro  nominal mais 0,2 m para cada lado e 

uma altura igual ao diâmetro da tubulação acrescido de 0,95 m, sendo 0,8m de 

recobrimento e 0,15m do colchão de areia que deverá ser colocado no fundo da vala para 

regularização no caso de terrenos pedregosos. A FIGURA 4.8 mostra um detalhe tipo da 

vala. 

 

O material de reaterro da vala deverá estar isento de pedregulhos e deverá ser 

compactado a 90% do Proctor Normal. 
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FIGURA 4.8 - DETALHE TIPO DA VALA 

 

 

8.5 BLOCOS DE ANCORAGEM 
 

São estruturas em concreto simples, ciclópico ou armado com a função de absorver os 

impactos causados pelas variações de fluxo na rede. Foram projetados blocos de 

ancoragem para os tês de derivação, reduções e curvas. O volume dos blocos de 

ancoragem varia com o diâmetro da tubulação e a pressão dinâmica atuante na peça. No 

caso de curva, o ângulo também influencia no dimensionamento do bloco. 

 

8.6 DISPOSITIVO DE QUEBRA-PRESSÃO 
 

No trecho de Marcolândia a Caldeirão Grande,devido a grande diferença de cotas,será 

necessário um dispositivo de Quebra-pressão na estaca 1.895. A estrutura é composta 

de duas partes. A primeira parte é uma caixa de válvulas composta principalmente por 

uma válvula com as funções de sustentação de pressão, controle de vazão e altitude. 

Para posteriores manutenções, foram previstas duas válvulas em paralelo com um 

conjunto de registros para retirada de qualquer uma delas sem interrupção do 

funcionamento do sistema. 

A segunda parte da estrutura é um reservatório com capacidade 10 m³, que recebe a 

água da caixa de válvula com a pressão reduzida e a vazão controlada. A função do 
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reservatório é proporcionar uma quebra física da pressão. A partir deste reservatório, a 

adutora é gravitária e as pressões são definidas pelo nível máximo do mesmo. 

A FIGURA 4.10 ilustra o Dispositivo de Quebra-Pressão. 

 

FIGURA 4.10  -  DISPOSITIVO DE QUEBRA-PRESSÃO 

 

 

8.7 TRAVESSIA DA ADUTORA EM PONTE 

 

Caso a travessia de rios ou talvegues não seja possível, a solução concebida foi a 

colocação da adutora suspensa sob o passeio da ponte em suportes metálicos. No caso 

desta solução ser adotada, será necessária a utilização de tubos de aço soldado em 

substituição ao de ferro fundido com junta elástica. O motivo para esta substituição é 

que as eventuais curvas que seriam necessárias para a travessia aérea, se fossem em 

ferro fundido necessitaria de ancoragem o que inviabiliza a utilização caso esta curva 

seja sob o passeio da ponte.  
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8.8 TRAVESSIA SOB RODOVIA 

 

O processo escolhido para efetuar a travessia de rodovias pavimentadas foi o não 

destrutivo com encamisamento da tubulação. 

Este processo prevê que a adutora atravesse a rodovia no interior de um tubo de ferro 

fundido que servirá como encamisamento.  Esta adutora maior será cravada a uma 

profundidade de 1,25 m sem paralisação do transito na rodovia. A montante e a jusante 

da travessia foram projetadas caixas de bloqueio para futura manutenção.  

Este sistema de travessia não destrutiva é padrão do DNER e alguns órgão estaduais 

e será utilizado como padrão no Sistema Adutor do Sudeste do Piauí. 

A FIGURA 4.11 apresenta um esquema da travessia não destrutiva concebida para o 

Sistema . 

FIGURA 4.11  -  TRAVESSIA DE RODOVIA ESTADUAL 
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9.  PROJETO ELÉTRICO 
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9  PROJETO ELÉTRICO 

 

9.1.1 Concepção do Projeto Elétrico  

 

A concepção do projeto elétrico de suprimento às estações de bombeamento tomou por 

base, como fonte de partida, para efeito de desenvolvimento de estudos, os 

barramentos de 69 kV das SE’s pertencentes à Companhia Energética do Piauí 

existentes na região de implantação das novas cargas. 

 

Considerando-se o impacto da partida dos motores das bombas das Estações de 

Bombeamento (motores com potência de 200, 150, 100, 75, 50, 40 cv, ), os estudos 

realizados concluem pela necessidade da operação de partida desses motores, em 

regime de tensão reduzida já compatibilizadas com as restrições operacionais impostas 

pela operação hidráulica das estações de bombeamento e da demanda de água da 

localidade atendida. 

 

9.1.2 Premissas para Desenvolvimento dos Estudos 

 

Com base nas premissas acima, foram adotados os procedimentos descritos a seguir. 

 

Rendimentos de 50 % a 80 % para as bombas. Rendimentos dos motores elétricos: 

92% para os de médio e pequeno porte.  

 

A potência das subestações alimentadoras foi calculada a partir da capacidade total em 

kW (considerando o fator de potência médio de 92%), transformada em kVA e 

compatibilizada com as potências comerciais dos transformadores. 

 

Os transformadores principais foram dimensionados para suportar, além da capacidade 

nominal, o regime de partida dos motores. 

 

A tensão de alimentação dos conjuntos motobomba foi estabelecida em 380 V.  
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Foram realizadas simulações para determinação das condições técnicas de projeto para 

o dimensionamento da rede de alimentação dos motores, a fim de assegurar níveis 

aceitáveis, de queda de tensão decorrentes das partidas dos mesmos. 

 

A medição de energia para faturamento será realizada, pela concessionária local no 

lado de alta tensão, em todas as Estações de Bombeamento com potência instalada na 

subestação superior a 225 kVA, nas demais a medição de energia será feita no lado de 

baixa tensão. 

 

O projeto de automação prevê a colocação de mecanismo de intertravamento e 

escalonamento de tempo para evitar a partida simultânea dos motores de grande 

potência. 

 

Os condutores elétricos foram dimensionados levando em conta a suportabilidade de 

corrente nas condições de curto-circuito, queda de tensão na partida dos motores, e 

comprimento dos ramais de alimentação. 

 

O projeto de iluminação interna e externa foi desenvolvido propondo uma solução 

simples, porém bastante confiável e eficiente, sob o ponto de vista da luminotécnica. 

 

O projeto do sistema de aterramento, das estações, subestações e dos equipamentos 

elétricos foi desenvolvido observando o critério de segurança física para o pessoal de 

operação e proteção dos equipamentos quanto a eventuais surtos de tensão 

decorrentes de manobras e/ou descarga atmosférica. 

 

Em virtude da nova legislação tarifária, verificou-se a necessidade de correção do fator 

de potência da instalação. A compensação será feita mediante a injeção de reativos 

diretamente na carga com o uso de capacitores junto à cada motor principal. 

10 AUTOMAÇÃO 

10.1 Objetivo 

 

O Sistema de Supervisão e Controle (Automação, Medição e Telecomando), tem a 

finalidade de aprimorar o controle operacional e de supervisão do Sistema Adutor 

Sudeste do Piauí, considerando todos os fatores intervenientes, principalmente os de 
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natureza técnico-econômico e operacional, obtidos através de avaliações e experiências 

funcionais e dos custos dos produtos e equipamentos empregados na operação do 

sistema. O sistema será composto de unidade geradoras de dados (célula de pressão, 

medidor de vazão, etc.), Unidade Terminal Remota (RTU) e Centro de Supervisão e 

Controle (CSC). 

O projeto deverá levar, primordialmente, em conta, a segurança e a operacionalidade 

do sistema adutor, de forma a reduzir ao mínimo as paralisações, as perdas de água, 

prolongar a vida útil dos equipamentos e das instalações, e fornecer informações úteis 

para programação adequada da operação, manutenção preventiva e corretiva. 

10.2 Considerações Gerais 

 

O sistema de supervisão e controle proposto, proverá o sistema adutor, das informações 

necessárias ao gerenciamento de todo processo hidráulico e elétrico do mesmo. Na 

Estação Central de Supervisão e Controle (CSC) na área da Estação de Tratamento na 

EB-01, serão concentradas as informações sobre as estações elevatórias, reservatórios 

elevados e apoiados e demais componentes em tempo real, tais como: pressão nos 

sistemas, vazões, amperagem das bombas, tipo de parada do sistema e seu tempo, 

voltagem, níveis d’água nos reservatórios, podendo-se assim ser gerado vários tipos de 

relatórios. O sistema proposto deverá operar de forma automatizada e/ou manual, 

distintamente. 

10.2.1 Telemetria 

 

O termo Telemetria refere-se à medição de grandezas à distância. Qualquer grandeza 

(física, química, etc.) pode, através do uso de um transdutor adequado e de um meio de 

comunicação confiável, ser convertida em uma grandeza elétrica do tipo tensão ou 

corrente. Qualquer delas, devidamente processada, permite a obtenção do valor da 

grandeza física original. 

10.2.2 Telecomando 

 
Por telecomando entende-se o acionamento de dispositivos à distância, pelo envio de 

um sinal elétrico através de um meio de comunicação. 
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10.2.3 Tele-Supervisão 

 
A Tele-supervisão consiste na monitoração de um determinado processo à distância. 

Para visualizar o processo, pode ser utilizado um display ou uma tela de 

microcomputador, onde os diversos dispositivos usados no processo estejam 

devidamente representados e as informações estejam sendo enviadas. Através da tele-

supervisão é possível verificar o status de eventos que estão ocorrendo em um ponto 

distante, tais como: 

• se um motor está ligado ou desligado 

• o nível do Reservatório 

• se uma rede elétrica está energizada ou não. 

10.2.4 Telealarme 

 

O Tele-alarme permite que na ocorrência de qualquer evento, previamente definido, seja 

enviado um conjunto de códigos, do ponto remoto onde ocorreu o evento para a unidade 

central, de modo que qualquer anormalidade existente no processo seja perfeitamente 

identificada.  A função do tele-alarme pode sinalizar, por exemplo, que: 

 

• a moto-bomba de no 2 da elevatória EB-4 foi desativado devido a sobrecorrente; 

• a moto-bomba de no 1 da EB-5 foi desligada por falta de fase; 

• o reservatório da EB-3 está cheio, desligar recalque da EB-2. 

 

10.2.5 Comunicação de Voz (Via Rádio) 

 

Este Sistema será utilizado junto com o Sistema de Transmissão de Voz, de modo a 

propiciar uma comunicação de voz, a qualquer tempo entre todas Estações do 

empreendimento, utilizando-se de um par de freqüências, semiduplex, em VHF. 

10.2.6 Automação das Elevatórias 

 

As Elevatórias serão supervisionadas e controladas em função do nível de água dos 

reservatórios a jusante, o(s) qual(ais) será(ão) abastecido(s) pelas bombas localizadas 

nas estações elevatórias de montante. 
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A supervisão e o controle do nível de água no(s) reservatório(s) serão feitas por 

medidores de nível ultra-sônico ou piezoresistivos os quais informarão as RTU’s os 

dados necessários para acionamento e/ou desligamento dos motores, como também os 

níveis de segurança.  

A concepção de projeto para o atendimento da vazão de cada estação elevatória foi 

realizada com base no fracionamento da vazão nominal em mais de um conjunto de 

moto-bomba com mais uma unidade em regime de reserva, cujo funcionamento será 

alternado com as demais, em regime de rodízio. Naquelas estações em que apenas um 

conjunto moto-bomba, atenda a vazão nominal, também foi previsto um conjunto de 

reserva, que terá funcionamento alternado dentro do regime de rodízio. 

O gerenciamento das ordens de partida/parada das bombas será feito por Controladores 

Lógicos Programáveis - CLP´s instalados nas estações elevatórias. 

Os sinais analógicos/digitais necessários à operação/interpretação dos CLP’s serão 

transmitidos por meio de rádios modem entre as diversas Estações Elevatórias. 

A partida e a parada das bombas serão efetuadas de modo escalonado/sucessivo, uma 

por uma, com defasagem maior entre duas partidas e menor entre duas paradas, e não 

simultâneo, evitando assim, o desgaste dos motores, a sobrecarga da rede elétrica e/ou 

a rejeição de carga em decorrência de perturbações operacionais na rede elétrica de 

fornecimento de energia. 

O Controlador Lógico Programável, efetuará, o rodízio da seqüência de entrada em 

operação das bombas, sempre que for iniciado um novo ciclo de trabalho. Por novo ciclo 

de trabalho, entende-se o ciclo seguinte a cada vez que o reservatório encher. Ou seja, 

ao ser desligada a última bomba que se encontrava em operação encerra-se um ciclo 

de trabalho, ao ser necessário novo bombeamento para reposição do reservatório, será 

iniciado novo ciclo de trabalho. Nessa situação será realizado inicialmente o rodízio das 

bombas para novo ciclo de operação das mesmas. 

As seguintes seguranças operacionais deverão ser previstas: 

• nível baixo de sucção; 

• paradas de emergência (de ordem elétrica/mecânica/hidráulica); 

• falha na alimentação de energia; 

• ação dos termostatos dos transformadores/motores (quando existentes); 

• ação do relé Bucholtz dos transformadores (quando existente); 
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• disjuntor de baixa tensão aberto; 

• falha no sentido de rotação de fases. 

Para tanto serão instalados dispositivos de controle que fornecerão as seguintes 

informações à Unidade de Gerenciamento. 

a) Elétricos 

• Amperagem dos motores elétricos; 

• Estado ON/OFF das bombas; 

• Estudos de defeitos (bomba parada por falta de fase, sobrecorrente, subtensão). 

 

b) Hidráulicos 

• Pressão na saída do barrilete. 

c) Equipamentos Previstos 

• Quadro Elétrico com PLC e Interface Homem Máquina (IHM) 

• No break; 

• Radio modem para transmissão de dados 

• Medidor de nível ultrasônico. 

• Célula de pressão com transdutores; 

•  Medidor de multigrandezas elétricas 

10.3 Centro de Supervisão e Controle (CSC) 

10.3.1 Geral 

 

O CSC deverá ser implantado na Área da EB-01. Deverá ser composto de dois postos 

de controle e um gerenciador de comunicações, equipamento para comunicações e 

fonte de alimentação. 

 

Os postos de controle deverão servir ao acompanhamento da operação do sistema 

adutor por operadores e, também, a funções off-line, como, por exemplo, 

desenvolvimento de programas, acesso ao gerenciador de comunicações e 

treinamento. 

 

O banco de dados do CSC deverá estar armazenado em ambos os postos de controle 

e os bancos de ambos os postos deverão ser atualizados simultaneamente. A falha de 

um posto de controle ou o seu uso para funções off-line não deverá interromper o 

funcionamento do CSC. 
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10.3.2 Estação Central 

 

O Centro de Supervisão e Controle (CSC), contará com uma estação central composta 

de dois microcomputadores com microprocessador de última geração. Ao 

microcomputador deverão estar conectados um monitor de vídeo a cores, SVGA, de 17 

pol., placa controladora de vídeo de 64 mb, um teclado tipo QWERTY, mouse e duas 

impressoras do tipo HP série 900 ou similar. Deve ser fornecido com sistema 

operacional Windows ou similar e seus respectivos services packs. Contará também 

com dois Painéis Controladores e duas Estações de Rádios completas     

 

Todo o equipamento do CSC deverá representar o estado da arte da tecnologia na 

época do seu fornecimento. Nessa ocasião, as características dos microcomputadores 

apontadas acima poderão não mais representar esse estado e, se for o caso, portanto, 

não deverão ser consideradas. 

10.3.3 Software 
 

O software a ser empregado no CSC deverá ser de utilização no mercado, tanto 

nacional como internacional. 

 

O software básico deverá ser do tipo multitarefa, baseado no emprego de ícones, 

janelas e recursos gráficos, e conterá meios para programação de aplicativos, 

desenvolvimento de telas (vista geral, sinótico, tendências, etc), configuração de 

relatórios pelo operador, edição da base de dados, registros históricos e tendências, 

telecomandos, cálculos e lógicas, treinamento, assim como para carregamento de 

programas nas RTU’s através da rede de comunicações do SSC. Deverá ser próprio 

para operação tanto em rede como stand-alone. Deverão fazer parte do software básico 

pelo menos arquivos; gerenciador de rede de dados; gerenciador de impressão; anti-

virus. 

 

O software de supervisão e controle deverá ser do tipo SCADA, de constituição modular, 

para operação em tempo real. 

10.3.4 Transmissão de Voz 
 

Paralelo ao sistema de dados, será previsto um sistema de radio de voz em cada 

elevatória bem como em cada cidade abastecida. 
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10.3.5 Funções 
 

a) Estação Repetidora  

É o coração do Sistema e deverá estar localizada e abrigada em uma cabine de 

alvenaria de 1,5 metros por 1,5 metros e 2 metros de altura a ser construida em um 

ponto central e com uma boa cota altimétrica em relação as Estações, de modo a 

proporcionar a Comunicação de Voz e Transmissão de Dados entre todas as 

Estações do empreendimento. 

  

b) Estação de Base (Fixas) 

São Estações Fixas localizadas nas Estações de Bombeamento  que permitem a sua 

Comunicação com a Repetidora e por conseguinte com todas as demais Estações do 

Sistema. 

 

c) Estações Portáteis 

São Estações Portáteis (de mão) que por serem de baixa potência, deverão ser 

utilizadas nas proximidades da Repetidora, de modo a permitir a comunicação com as 

demais Estações do Sistema. 

 

d) Estações Móveis 

Estações Móveis (viaturas) são estações instaladas nas viaturas que vão permitir a 

comunicação destas viaturas com todas as outras Estações do Sistema. 
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ANEXO I – CURVACARACTERÍSTICA DAS BOMBAS 



ESTADO DO PIAUÍ 

Secretaria de Estado  da Infraestrutura – SEINFRA 

 

ELEVATÓRIAS DO PROJETO ORIGINAL 

 

 

EB-1A (Para a EB2)   

 

Q = 54,65 l/s = 196,74 m³/h 

Htotal = 43,35 m 

Hpor estágio= 21,68 m 

η = 80% 

P = 50 CV 

1750 RPM 

Modelo selecionado: Multitec 125 10.2/2 com 2 estágios com rotor 256 mm 
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EB-1B  (Para Padre Marcos) 

 

Q=16,85 l/s = 57,6 m³/h 

Htotal = 29,75 m 

Hpor estágio= 14,88 m 

η = 68% 

P = 15 CV   

1750 RPM 

Modelo selecionado: WKL 80/2 com 2 (dois) estágios e rotor 220/193 mm 

  

 

14,88 

57,60

8 

68 

2,5 
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EB-2A (Para a EB3)                                                        

 

Q=37,22 l/s = 117,72 m³/h 

Htotal = 185,81 

Hpor estágio= 26,54 m 

η = 76 % 

P = 150 CV 

1750 RPM 

Modelo selecionado: Multitec 125 9.2/7 com 7 (sete) estágios e rotor 259 mm 

  

 

 

 

117,72 

26,54 

1,7 
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EB-2B (Para REL de Fco Macedo)                                               

 

Q=4,29 l/s = 15,44 m³/h 

Htotal = 43,38 m 

Hpor estágio= 10,85 m 

η = 63 % 

P = 6 CV 

1750 RPM 

Modelo selecionado: Multitec 50 3.1/4 com 4 (quatro) estágios e rotor 162 mm 

  

 

 

10,88 

15,44 
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EB-2C (Para Alegrete)                                                    

 

Q=13,14 l/s = 47,30 m³/h 

Htotal = 89,78 m 

Hpor estágio= 17,96 m 

η = 74 % 

P = 30 CV 

1750 RPM 

Modelo selecionado: Multitec 65 6.1/5 com 5 (cinco) estágios e rotor 200 mm 

  

 

17,96 

47,30 

1,4 
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EB – 3 (Para a EB4)                                                                         

 

Q=37,22 l/s = 117,97 m³/h 

Htotal = 186,94 m 

Hpor estágio= 26,70 m 

η = 78 % 

P = 150 CV 

1750 RPM 

Modelo selecionado: Multitec 125 9.2/7  com 7 estágios e rotor 259 mm 

  

 

  
117,97 

26,70 

1,5 
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EB- 4 (Para o REL projetado em Marcolândia)                                                                         

 

Q=37,22 l/s = 117,97 m³/h 

Htotal = 188,83 m 

Hpor estágio= 26,98 m 

η = 77 % 

P = 150 CV 

1750 RPM 

Modelo selecionado: Multitec 125 9.2/7 com 7 (sete) estágios e rotor 259 mm 

   

 

  
117,97 

26,98 

1,5 
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ELEVATÓRIAS DA REVERSÃO 

EB -5  (Flutuante bombeia para a EB-06) 

 

Q = 57,53 l/s = 207,11 m³/h 
Htotal = 126,26 mca 
Hpor estágio= 18,04 m 
η = 78 % 
P = 150 CV 
1750 RPM 
Modelo selecionado: B 12B/7 com 7 (sete) estágios) e rotor 224/214 mm 

  

18,04 

207,11

7 
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EB6 (para a EB-07) 

 

Q = 57,53 l/s = 207,11 m³/h 

Htotal = 126,86 mca 

Hpor estágio= 31,72 m 

η = 77 % 

P = 150 CV 

1750 RPM 

Modelo selecionado: Multitec 125 10.1/4 com  4 (quatro) estágios 

  

 

  

  

207,11

7 

31,72 
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EB7 (Para EB-02) 

 

Q = 57,53 l/s = 207,11 m³/h 

Htotal = 126,77 mca 

Hpor estágio= 31,70 m 

η = 77 % 

P = 150 CV 

1750 RPM 

Modelo selecionado: Multitec 125 10.1/4 com  4 (quatro) estágios 

 

  

 

  

 

207,11

7 

31,70 

2,6 
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