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1. APRESENTAÇÃO  

 

Este documento constitui-se no conjunto completo de informações necessárias para 

plena operação das elevatórias e linhas de recalque projetadas para os Bairros Bela Vista I e II 

no município de Vargem Bonita -SC. De posse deste manual, o Município terá condições de 

Planejar, Organizar e Controlar a operação das, elevatórias e linhas de recalque de forma 

regular, para atingir o desempenho calculado e projetado dos sistemas e equipamentos a 

serem implantados. 

 

  



2. DESCRIÇÃO DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O SISTEMA  

 

2.1. Inspeção Inicial  

Antes do início de operação das estações elevatórias, algumas medidas deverão ser 

tomadas, de forma a garantir que as unidades que compõem as mesmas funcionem 

adequadamente e produzam o resultado esperado. 

Numa inspeção inicial é importante observar as dimensões, unidades e detalhes do 

projeto, como também as condições e materiais necessários ao bom andamento das atividades 

operacionais. Dessa forma, deve-se atentar para os seguintes aspectos: 

a) Obediência ao Projeto: 

 Unidades previstas e suas dimensões; 

 Alimentação das unidades; 

 Nas estações elevatórias checar as bombas, sensores de alimentação e 

comandos elétricos; 

 Checar todas as características mecânicas dos equipamentos; 

 Checar as instalações elétricas os quadros elétricos de todos os equipamentos 

em geral; 

b) Condições Básicas Locais: 

 Instrumentos de limpeza (pá perfurada, rastelo para remoção do material 

gradeado; carrinho de mão para transporte do material removido; mangueira; pá 

para cobrir o material gradeado; etc.) 

 Fichas de anotações rotineiras; 

 A escala de operadores, a ser preparada pelos responsáveis pelo Sistema 

Coletor de Esgoto; 

 Deve ser providenciada a remoção de todo o material estranho às unidades 

elevatórias; 

 Manter limpos a área e o jardim no entorno da elevatória; 

 Cabe a qualquer funcionário da empresa responsável ou mesmo prestador de 

serviços, receberem moradores da vizinhança, ouvindo reclamações e 

comunicando-as imediatamente ao operador do sistema. 

 

A rotina operacional compreenderá todas as elevatórias e linhas de recalque dos 

Bairros Bela Vista I e II no Município de Vargem Bonita / SC. A seguir são apresentadas as 

Rotinas Operacionais e de Controle que deverão ser aplicadas. 



3. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS  

 
Estações de recalque ou elevatórias de esgoto são instalações algumas vezes 

obrigatórias nos sistemas de esgotamento. Devem ser utilizadas nos trechos em que, por 

razões técnicas e econômicas, o esgotamento por gravidade não se mostrar possível. Tais 

instalações exigem manutenção permanente e cuidadosa. 

Cada estação elevatória de esgoto compõe-se dos seguintes elementos básicos: 

 Poço de Visita (PV) com Cesto de Coleta; 

 Poço de Sucção; 

 Barrilete de Recalque; 

 Bombas; 

 Linha de Recalque. 

 

a) Poço de Visita com Cesto de Coleta: 

O poço de visitas anterior a elevatória possui uma unidade de gradeamento com 

finalidade de impedir que objetos sólidos grandes que entraram no sistema de coleta e foram 

carregados pelo esgoto passem para o poço de sucção. 

O cesto de coleta de detritos foi projetado em aço inoxidável, com barras chatas de 

1/8”x1” espaçadas em 20 mm e possuindo um trilho lateral para seu içamento e remoção com 

correntes. 

b) Poço de Sucção: 

O poço de sucção é o poço aonde estão instaladas as bombas, para seu 

dimensionamento foram utilizados os parâmetros definidos na norma NB-569 – Projeto de 

Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário. Para a determinação do volume útil tem-se a 

necessidade de conhecimento da vazão da bomba e do tempo decorrido entre duas partidas 

sucessivas de uma bomba (tempo de ciclo).  

As dimensões e características do poço de sucção de cada elevatória deverão variar de 

acordo as características de vazão e bombeamento de cada uma.  

c) Bombas 

Foram utilizados conjuntos motobombas centrífugas com motor hermeticamente 

fechado (monobloco do tipo submersível) para esgoto, com rotor de passagem ampla para 

líquidos sujos contendo sólidos, fibras e gases em suspensão; apropriado para instalação em 



poço úmido na vertical, com voluta de recalque com saída horizontal, destinados às estações 

elevatórias de esgotos. 

O corpo da bomba, a parte superior do motor e o impulsor são em ferro fundido, uma só 

peça integralmente, de um lado estão a flange de sucção e a tampa de inspeção e do lado do 

acionamento o mancal. 

O Rotor é aberto, construído em ferro nodular ou em vários outros materiais e admite 

corpos sólidos com dimensões que variam de acordo com o tamanho da bomba. 

O Eixo é vedado por meio de selo mecânico lubrificado a óleo de dupla flutuação, auto 

alinhamento e componentes de aço inoxidável. 

As bombas são concebidas para o manuseamento de águas residuais e águas de 

esgotos brutos não filtrados, para funcionamento submerso, intermitente e contínuo. Seu 

dimensionamento foi feito utilizando a vazão de bombeamento e altura manométrica total. 

Dependendo do porte a estação poderá ter uma bomba reserva instalada no poço de sucção 

ou no almoxarifado para substituição. 

Recomendação: É necessário que o operador cadastre todas as bombas utilizadas no 

SES e monte fichas anotando (segundo recomendação do fabricante) a frequência e o tipo de 

manutenção prevista. Deve ser anotado também sempre que ocorrer manutenção corretiva 

(causa do problema e a peça substituída). Na aquisição do equipamento deverá ser entregue o 

manual de instrução de instalação, operação, manutenção e armazenagem (em português) e 

Recomendação de lubrificação. 

É de fundamental importância que o operador siga rigorosamente o esquema de 

lubrificação e as instruções de manutenção dos equipamentos, fornecidos pelo fabricante e 

anexados a este manual de operação. Deverão ser usados óleos e graxas apropriadas. 

d) Barrilete de Recalque: 

As tubulações, conexões e válvulas após a bomba até a Linha de Recalque são 

chamadas de barrilete de recalque. Que poderá ser de ferro fundido flangeado, ou ferro 

galvanizado roscado como indicado em cada projeto.  

e) Linha de Recalque: 

É a tubulação pressurizada que encaminhará o efluente da elevatória até seu destino 

final. Material utilizado é PEAD DN 90 mm. 

 

 

 

 



3.1. Rotina Operacional 

As operações das elevatórias serão realizadas de forma automática sem a intervenção 

do setor de manutenção através de relés de nível mostrando os Níveis Mínimo, Máximo, Crítico 

e de Operação. O sistema contará com dispositivo de alarme sonoro, possibilitando a imediata 

intervenção no sistema de recalque para a solução de possíveis problemas. 

Chaves Fim de Curso foram previstas nas tampas do poço e no painel de distribuição e 

servirão como alarme de invasão, identificação e sinalização do momento de abertura destes 

locais. 

Os quadros de comando deverão possuir inversores de frequência para controle da 

rotação do conjunto, bem como horímetro, controle de tensão, clampers de proteção voltímetro 

e amperímetro. Serão instalados em caixas metálicas com pintura eletrostática e porta de 

fechamento hermético devidamente aterrada. Todos condutos de passagens de fios 

eletrificados serão do tipo rígido e subterrâneo. 

Para facilitar as manutenções e serviços foi projetado acionamento manual das bombas, 

independentemente do nível do poço de captação. O painel possui também uma tomada 

monofásica universal também para ser usada em casos de manutenção. 

Para a realização da limpeza da unidade o operador deverá utilizar os Equipamentos de 

Proteção Individual listados a seguir: 

 Protetor facial; 

 Jardineira impermeável para esgoto em trevira; 

 Bota de borracha cano longo; 

 Calça de terbrim (escura); 

 Camisa de manga longa (escura); 

 Agasalho impermeável em trevira; 

 Luvas de cano médio/longo (PVC ou látex); 

 Protetor respiratório (filtro químico para ácido sulfídrico H2S). 

 Ferramentas a serem utilizadas: 

 Escumadeira e pá de juntar; 

 Carrinho de mão com pneu de borracha. 

 

3.1.1. Atividades Diárias do Operador: 

 Eliminar os depósitos de materiais flutuantes ou crosta, que geralmente se 

formam no poço de sucção, caso ocorram quebrá-la manualmente com jato de 

água; 



 Abrir a tampa do poço de visita na chegada da elevatória, remover a grade 

metálica instalada dentro do poço e proceder à retirada dos sólidos. O material 

coletado nesta operação e os materiais flutuantes, removidos no item anterior, 

deverão ser colocados em sacos plásticos e transportados para os contentores 

localizados próximos da unidade de pré-tratamento e posteriormente deverão 

ser encaminhados para o sistema de coleta de resíduos municipais. 

 Verificar o funcionamento do quadro de comando, atentando para os indicadores 

de tensão, amperagem e horas trabalhadas, no sentido de identificar a 

ocorrência de valores acima dos nominais. 

3.1.2. Atividades Mensais do Operador 

 Observar o ciclo de operação das elevatórias, verificando os períodos de 

operação e paralisação, cronometrando os tempos para o cálculo de vazões 

afluentes e de bombeamento; 

 Verificar as conexões elétricas identificando possíveis problemas de contatos. 

Utilizar preferencialmente termômetro a laser para identificar pontos com 

aquecimento. 

 Verificar se há disjuntores desligados e fusíveis queimados. Caso positivo 

identificar a causa. 

 Medir a tensão e a corrente e conferir com as características do projeto. 

3.1.3. Atividades Semestrais do Operador 

 Fazer a manutenção periódica das bombas, 

 Alternar a utilização das bombas, no caso de bomba reserva, não deixando 

equipamentos parados por longos períodos; 

 Efetuar limpeza completa do quadro elétrico; 

 Reapertar todos os parafusos dos contatos elétricos e mecânicos. 

 Verificar o estado de conservação das vedações do painel de acionamento. 

3.1.4. Operação de Emergência 

No caso de falta de energia elétrica ou na necessidade para manutenção, será 

adquirido um Gerador móvel de energia silencioso a diesel, o mesmo poderá ser utilizado em 

todas as elevatórias deste projeto. 
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