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RESUMO

A utilização de tubulação de PRFV – poliéster reforçado com fibra
de vidro - em adutoras sobre pressão, de água bruta ou tratada: um
estudo de caso do Sistema Produtor Santo André em Santana de
Parnaíba / São Paulo.

Este trabalho tem por objetivo a necessidade de materiais alternativos para
tubulação de adutoras, que tragam vantagens na instalação, operação e
manutenção.
A falta de literatura sobre o tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro,
PRFV, suas propriedades, características, instalação e manutenção, foi
determinante para a decisão da Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo, Sabesp, em executar um projeto piloto no Sistema Produtor Santo André,
em Santana de Parnaíba, São Paulo, cujo estudo de caso é apresentado no
presente trabalho e que comprova os ganhos no consumo de energia elétrica nas
adutoras de recalque do sistema projetado e fornece subsídios para futuras
utilizações do PRFV.
Inicia-se o estudo com uma pesquisa de abordagem teórica envolvendo os
materiais usuais em tubulações para saneamento e comparando-os com o PRFV.
Assim, aborda-se as etapas de fabricação, ensaios de caracterização e
desempenho, critérios de cálculo e metodologias de execução. O trabalho avalia o
comportamento do tubo de poliéster reforçado com fibra de vidro face aos
parâmetros de dimensionamento, classe de pressão, coeficiente de rigidez e
resistência à pressão interna em regime permanente e em regime transitório de
escoamento.
Também são abordados os critérios de inspeção, manuseio e assentamento
dos tubos nas valas, com o objetivo de garantir a qualidade final dos
empreendimentos executados com este tipo de material. Dentre os cuidados
especiais, e dada ênfase aos acoplamentos dos tubos, deflexão angular e reaterro
das valas.
A análise dos resultados confirmou a eficiência da utilização dos tubos de,
PRFV, sob o foco de utilização de novos materiais para adução de água. Ganha-se
assim, um novo material para concorrer com os materiais de tubos de adução,já
consagrados.

Palavras-chave: Poliéster reforçado com fibra de vidro, Consumo de energia,
Tubulação de recalque enterrada, Adução de água bruta, Adução
de água tratada.

ABSTRACT

The utilization of polyester reinforced with fiberglass (PRFV) Tubes
in pressurized main water pipes: a case study of the Santo Andre
System – Santana de Parnaiba / SP.

This work aims to analyse alternative materials for main pipelines that bring
advantages in the installation, operation and maintenance.
The lack literature about tubes of polyester reinforced with fiberglass (PRFV),
their properties, characteristics, installation and maintenance, was determinative for
the Sao Paulo State Basic Sanitation Company, Sabesp, decision to execute a pilot
design on Santo Andre Production System, in Santana de Parnaiba City, Sao Paulo
State, whose study of case is shown in the present work, this work shows the profits
in electric energy consumption in the designed system pumping lines and to furnish
subsidies for future utilization of PRFV.
The study is initiated with a bibliographical review about usual materials of
sanitation tubes and comparing them to the “PRFV”.
It was studied the fabrication phases, characterization tests and performance,
calculation criteria and execution methodologies. The work evaluates the reinforced
polyester with fiberglass behavior correlated to the design parameters, pressure,
rigidity coefficient and internal pressure resistance in permanent and transitory flow.
In addition, it was also analyzed the inspection criteria, handling and tubes
settlement in the trenches in order to guarantee the final quality of projects executed
with this type of material. Among the special cares, emphasis was given to the tubes
joints, deflection angle and backfilling of trenches with earth.
Results confirmed the efficiency of the polyester reinforced with fiberglass
(PRFV) tubes utilization focusing the utilization of new materials for water supply.
Therefore, it gains a new material to compete with consecrated materials of main
pipelines.

Key-words: Polyester reinforced with fiberglass, Energy consumption buried,
Pumping lines
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1

INTRODUÇÃO

O Sistema de Distribuição de Água dos Setores Sede e Fazendinha em
Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo – RMSP ,apresenta
atualmente problemas de intermitência de abastecimento.
Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE demonstram
que, a partir do ano de 1980, vem apresentando taxas de crescimento populacionais
altas na cidade.
O problema de desabastecimento tem se agravado pelos constantes
solapamentos dos poços que abastecem os dois setores existentes, Sede e
Fazendinha. Percebe-se também que tal fato deve-se principalmente às alterações
do perfil de consumo sofrido nas últimas décadas que provocam modificações na
distribuição espacial das demandas de água.
Com esse quadro diagnóstico, a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo – Sabesp iniciou um estudo de um novo sistema produtor que
visa à normalização do abastecimento nestes dois Setores.
O Sistema Produtor Santo André, a partir do barramento do Ribeirão Santo
André, afluente da margem esquerda do Rio Tietê.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar os critérios que possibilitem
a definição do material das adutoras necessárias ao sistema Produtor Santo André.
Os estudos efetuados conduzem à determinação da classe de pressão e das
condições de assentamento desejáveis para se garantir, em condições seguras, a
operação normal do sistema. Basearam-se nos dados experimentais obtidos em
adutoras de características semelhantes confrontados com as recomendações
encontradas nas referências bibliográficas que tratam do assunto.
Por fim, o estudo apresenta as conclusões e recomendações para a escolha,
dimensionamento e as características construtivas dos tubos para adução, que
deverão atender a um padrão mínimo executivo que justifique o dimensionamento.
1.1 Materiais tradicionalmente utilizados nas tubulações de adução de água
Tradicionalmente, utilizam-se alguns critérios para a escolha de materiais de
redes ou adutoras, normalmente a partir da premissa do diâmetro. Utiliza-se aço
carbono a partir do diâmetro de 600 mm, por ter que admitir a entrada de profissional
na tubulação, para soldas nas emendas entre tubos e reparos no revestimento
interno. Os tubos de ferro fundido dúctil são utilizados em todas as faixas de
diâmetro que existem no mercado, indo de 50 mm a 1200 mm. Nas faixas de
diâmetro que vão de 600 mm a 1200 mm, pode-se optar pelo uso de ambos os
materiais. A escolha do material nesta faixa se dá pelo caminhamento da adutora e
pressão interna que o tubo irá trabalhar.
Tanto o ferro fundido dúctil como o aço carbono são largamente utilizados no
saneamento básico e suas propriedades mecânicas são bastante semelhantes
quanto à resistência e durabilidade.
Embora os diversos tipos de tubos para a adução ofereçam uma solução
técnica e econômica, há necessidade de se trabalhar com técnicas adequadas de
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projeto e instalação, e acrescentar, nessa avaliação, um estudo sobre o consumo de
energia envolvido no processo com foco na conservação ambiental.
Dentro desse foco, é necessário que sejam melhor conhecidos os novos
materiais de tubulação ofertados pelo mercado para otimizar o custo do
empreendimento de saneamento básico, privilegiando a garantia de qualidade e a
eficiência.
Dos materiais disponíveis, destaca-se o PRFV, material foco desta pesquisa,
que apresenta como principais características a adequação para operação em
regime de conduto forçado (bombeamento com pressão), baixo peso, facilitando o
transporte e o assentamento, dispensa-se proteção catódica e, principalmente,
significativa redução no consumo de energia gasta no processo de bombeamento,
devido á baixa rugosidade hidráulica dos tubos confeccionados com esse material.
1.2 Justificativa
“Assim como as estruturas enterradas, o projeto de tubulações envolve
primeiramente a estimativa das cargas e tensões máximas a que os tubos estarão
submetidos quando em serviço e, em segundo lugar, garantir que o tubo selecionado
resista a estas tensões e deformações com segurança, sem estar
superdimensionado ou tenha um custo de instalação antieconômico” (YOUNG &
TROTT, 1984, p.23).
Segundo VIANA e Bueno (1998, p.1). o comportamento mecânico de
tubulações enterradas é altamente dependente do histórico das deformações
sofridas pelo elemento estrutural durante a fase construtiva e dos deslocamentos
relativos que ocorrem entre a estrutura e o solo circundante, ao longo da obra e da
vida útil.
Ao fazer o dimensionamento de tubulações enterradas, deve-se considerar,
não só as propriedades do solo, que atuam junto ao tubo impedindo sua ovalização
e aumentando sua resistência às cargas externas, mas também as propriedades
intrínsecas dos mesmos.
A generalização do estudo apresentado visa à definição de um processo para
a determinação da classe de pressão e das condições de assentamento mínimas
que deverão ser observadas para as tubulações de adutoras enterradas. Pretendese obter os valores preliminares que irão orientar o desenvolvimento do projeto que
deverão ser analisados para situações especificas.
2

OBJETIVOS

Este trabalho propõe-se a sistematizar os conhecimentos sobre as
características e propriedades dos tubos de poliéster reforçado com fibra de vidro,
dentro de um processo de busca de alternativas de tubulações para sistemas de
adução.
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2.1 Objetivo geral
Como o PRFV é um material relativamente novo ofertado pelo mercado, falta
aos técnicos das empresas de saneamento que elaboram os estudos de concepção
dos sistemas de adução, uma atualização de conhecimentos, alcance de
publicações e procedimentos. Neste foco, o objetivo é trazer informações sobre o
material, suas características, propriedades mecânicas e parâmetros adequados
para a execução da adutora, visando ter uma tubulação com condição de ter o
mesmo desempenho, vida útil, operação e manutenção, como as adutoras
construídas com materiais já consagrados no saneamento. Contemplando uma
avaliação ampla, não só os aspectos desempenho e durabilidade, mas também
avaliando os ganhos na instalação, manutenção e, principalmente nos custos
operacionais com energia que trazem benefícios consideráveis à preservação do
meio ambiente.
2.2 Objetivos específicos
Assim, os objetivos específicos propostos foram:
a)

Levantar as principais características e propriedades dos tubos em PRFV;

b)

Sistematizar uma metodologia de ensaios e cálculos para os tubos em PRFV;

c)

Verificar os resultados da comparação do tubo de PRFV com o tubo de ferro
fundido dúctil;

d)

Contribuir para a divulgação da utilização de materiais alternativos para
tubulações de saneamento;

e)

Apresentar um estudo de caso de utilização do tubo de PRFV em adutoras de
recalque do Sistema Produtor Santo André.

3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
A consecução dos objetivos propostos se baseou no desenvolvimento da
seguinte seqüência de atividades:
a)

Revisão bibliográfica sobre os critérios de desempenho aplicáveis a
tubulações de adução de água bruta e tratada;

b)

Revisão bibliográfica sobre as propriedades e características de tubulações
de PRFV;

c)

Comparação de aspectos técnicos relevantes na implantação de tubulações
de PRFV e de ferro fundido;

d)

Estudo de caso: verificação de aspectos técnicos no projeto do Sistema
Produtor Santo André empregando tubulações de PRVF.
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4 CRITÉRIOS DE DESEMPENHO APLICÁVEIS A TUBULAÇÕES ADUTORAS DE
ÁGUA BRUTA E TRATADA E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ASSOCIADAS
Neste capitulo são apresentados os critérios que possibilitam a escolha dos
materiais de adutoras, tanto de água bruta como de água tratada.
Os estudos efetuados conduzem à determinação das classes de pressão e
das condições de assentamento desejáveis para se garantir, em condições seguras,
a operação normal das adutoras do sistema.
Visa-se, com o estudo, orientar a elaboração dos projetos executivos das
adutoras e fornecer elementos que permitam a fiscalização das obras e a avaliação
sobre as características construtivas que justifique o dimensionamento proposto.
4.1 Critérios de desempenho aplicáveis a tubulações adutoras de água bruta
e tratada
Hoje, pode ser encontrada uma grande variedade de tipos de materiais de
tubos e condutos à disposição do mercado, alterando-se não só o material
empregado na sua fabricação, como também o processo de produção, sua
geometria, tipos de união e rigidez da seção transversal.
Quanto aos critérios da escolha do material, parte-se do estudo de concepção
do sistema adutor, onde se tem o objetivo da identificação, viabilização e
dimensionamento hidráulico da alternativa mais apropriada. São apresentadas as
alternativas e a definição de traçado, o pré-dimensionamento da tubulação (estudo
técnico-econômico para a escolha do diâmetro), o estudo dos transientes hidráulicos
e seus sistemas de proteção e a identificação de interferências com seus pontos
notáveis. Com estes dados, é feita a pré-definição do material a ser utilizado na
adutora e o pré-dimensionamento elétrico (para tubulações de recalque) de tal forma
que seja possível o correto detalhamento quando da elaboração dos projetos
executivos.
Existem inúmeros materiais utilizados para a fabricação de tubos. Os
principais materiais empregados na fabricação dos tubos para os sistemas de
abastecimento de água são os tubos metálicos (aço carbono e ferro fundido dúctil) e
os tubos não-metálicos, de materiais plásticos (PEAD, PRFV e PVC).
A escolha do material adequado para uma determinada aplicação pode ser
um problema de difícil solução, pois depende de vários fatores, aos quais a
tubulação se sujeitará, tais como:
a)

Pressões internas: pressão estática e pelo golpe de aríete;

b)

Pressões externas: tubulações enterradas, onde se deve considerar a carga
do aterro e as cargas móveis;

c)

Perdas de carga: são perdas de energia hidráulica devida à viscosidade da
água e ao seu atrito com as paredes internas do tubo;

18

d)

Sobrepressões: ocorre com manobras rápidas de válvulas, paradas
repentinas (caso de tubulação de recalque falta de energia elétrica na
bomba);

e)

Diâmetro interno: leva-se em consideração os parâmetros hidráulicos como:
vazão, perdas de carga, tanto do atrito como do caminhamento da tubulação,
velocidade do fluido, para uma tubulação por gravidade, e custo do
bombeamento e amortização das instalações, para tubulação de recalque;

f)

Vazão: avaliação das demandas máximas;

g)

Caminhamento: leva-se em consideração, perdas de carga, para locais que
demandam muitos desvios, por interferências ou topografia, quando a
tubulação tem extremidades, ponta e bolsa, leva-se em consideração, tipo do
solo e espaço para locação dos blocos de ancoragens;

h)

Resistência a agentes físicos e químicos; tipo do solo e corrosão
eletroquímica;

i)

Custos: de fornecimento do material, seu assentamento e reaterro da vala;

j)

Facilidade de montagem: como, corte e solda ou encaixe de ponta na bolsa;

k)

Intercambialidade: compatibilidade nos diâmetros externos com tubos de
outros materiais;

l)

Baixa manutenção: com revestimentos capazes de eliminar corrosões,
erosões ou incrustações.

As condições de utilização das tubulações podem desenvolver uma série de
esforços, que se não forem previstos, podem comprometer seu desempenho. A
seguir, estão relacionadas as principais:
a)

Pressão interna de ruptura: é o resultado de uma súbita elevação ou queda
da pressão, causada por uma mudança abrupta da velocidade do liquido. Os
fatores mais importantes que influenciam na sobrecarga por golpe de aríete
são as mudanças de velocidade do fluxo, nível de compressibilidade do fluido,
rigidez da tubulação no sentido circunferencial e o projeto físico da tubulação;

b)

Cargas externas; poderão ser consideradas como a soma de duas parcelas:

c)

•

Carga permanente (carga morta), resultante da ação do solo (peso do
solo) sobre o tubo.

•

Carga acidental (carga viva), resultante da ação das cargas móveis
(veículos) que trafegam no leito superior transmitindo para o tubo, de
forma transitória, parte de seu peso total;

Qualidade no assentamento e reaterro: as limitações impostas para a
deformação do leito carroçável exigem, quase sempre, que o material de
enchimento da vala seja granular (areia) com compactação de 95 % do
proctor.
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Embora os diversos tipos de tubos e condutos ofereçam uma solução técnica
e econômica para os problemas apresentados, há necessidade de se trabalhar com
técnicas adequadas de projeto e instalação para cada material escolhido.
Dentro desse foco é necessário que sejam melhor conhecidos os novos
materiais de tubulação ofertados pelo mercado para otimizar o custo do
empreendimento de saneamento básico, privilegiando a garantia de qualidade e a
eficiência.
“O êxito de uma obra não depende apenas, da elaboração de um bom projeto,
mas e principalmente da boa observância deste na fase de construção. Além disto,
os detalhes construtivos e especificações deverão ser no mínimo suficientes para
garantir uma execução compatível com as hipóteses do projeto. Entretanto, as
exigências deverão ser suficientemente flexíveis para não inibir criteriosas alterações
pela fiscalização” (ZAIDLER, 1983, p.15).
4.2

Critérios para a escolha de material da tubulação

“As primeiras tubulações utilizadas pelo homem precedem a história escrita,
sendo que foram descobertos vestígios de tubulações nas ruínas da Babilônia, da
China antiga e outras, tem-se conhecimento que os primeiros tubos metálicos foram
feitos de chumbo, séculos antes da Era Cristã. No século XVII iniciou-se a utilização
dos tubos de ferro fundido para água, havendo ainda, tubulações desse tempo em
funcionamento, como por exemplo, na França. Em 1925, iniciou-se a fabricação de
tubos de aço, na Inglaterra” (ALAMBERT JR.N., 1995, p.1).
Os critérios para a escolha dos materiais para adutoras devem levar em
consideração as seguintes condições:
a)

Condição de serviço – deverá ser avaliada a faixa de variação das pressões
internas, principalmente os valores extremos, aos quais a tubulação estará
sujeita, durante sua operação;

b)

Nível de tensão do material – a resistência mecânica do material deverá ser
compatível com o nível de tensões que a tubulação estará sujeita. Definindo
assim a espessura da parede do tubo, em função do material e dos esforços
solicitantes (a pressão interna nem sempre é o esforço predominante);

c)

Natureza dos esforços mecânicos – a escolha do material também poderá ser
condicionada à natureza dos esforços existentes, como tensões
concentradas;

d)

Disponibilidade dos materiais – praticamente todos os materiais para tubos
têm limitações de disponibilidade (exceto o Aço Carbono), não se encontram
no mercado, para todos os diâmetros tipos de juntas, classe de pressão. Além
disto, devem ser considerados os prazos de entrega.

e)

Sistema de juntas – dependerá da facilidade de montagem ou desmontagem,
sua intercambialidade, custo e grau de segurança;
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f)

Custo do material – é um dos fatores mais importantes e, muitas vezes, o
decisivo para a escolha do material. Sendo que deverá ser considerada, além
do custo inicial, a facilidade e o custo de instalação da tubulação, a facilidade
de reposição e de possível reparo, e a durabilidade do material;

g)

Perdas de carga – para uma melhor eficiência da operação de abastecimento,
as tubulações deverão possuir o menor coeficiente de atrito interno possível,
ou seja, uma mínima rugosidade das paredes internas. Sendo que deverá ser
considerado também, o aumento das perdas de carga, durante o
envelhecimento do tubo;

h)

Vida útil – o material deve garantir uma vida útil para a adutora de no mínimo
50 anos.

Portanto, para a solução do problema de seleção dos materiais, deve-se
avaliar rigorosamente estes critérios, e não se deixar influenciar somente pela
tradição da utilização dos materiais mais consagrados no sistema de adução de
água, uma vez que outros tipos de materiais podem ser utilizados, garantindo
vantagens operacionais, de durabilidade e de custos.
Além disso, cabe aos técnicos do setor manter abertura para aceitar a
introdução de novos materiais e aperfeiçoamento dos existentes, acompanhando
sempre a evolução da tecnologia.
Cabe a eles procederem estudos e especificações destes tubos, de forma que
os mesmos atendam as exigências das normas, garantindo assim, uma aplicação
satisfatória de todos os produtos encontrados no mercado.
5 CARACTERÍSTICAS
ADUTORAS

TÉCNICAS

DE

TUBULAÇÕES

DE

PRFV

PARA

Este capítulo é dedicado à síntese do desenvolvimento das teorias
necessárias a uma boa compreensão das especificações e normas bibliográficas.
A pesquisa busca abranger os pontos relevantes, como normalização,
assentamento, resistência e reparos.
Focando sempre as empresas de saneamento e o consumidor final, procurase, com esta peça, fornecer os esclarecimentos necessários para uma escolha
consciente sobre o material mais adequado às adutoras de água.
O PRFV, poliéster reforçado com fibra de vidro, material foco desta pesquisa,
apresenta como principais características à adequação para operação em regime de
conduto forçado (bombeamento com pressão), baixo peso, facilitando o transporte e
assentamento, dispensa proteção catódica e, principalmente, apresenta significativa
redução no consumo de energia gasta no processo de bombeamento devido á baixa
rugosidade hidráulica dos tubos confeccionados com esse material, conforme será
demonstrado no capitulo 5. São fabricados no Brasil, nos diâmetros de 400 a 1200
mm, linha normal e sob consulta nos demais diâmetros.
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5.1 Matéria-Prima
Os principais materiais para a fabricação dos tubos de PRFV são:
a)

Resinas poliésteres:

“As resinas poliéster e viniléster são polímeros insaturados de alto peso
molecular, geralmente sólidos na temperatura ambiente, mas que ficam líquidos
depois de diluídos em estireno. O estireno é um solvente também insaturado, que
serve para interligar esses polímeros e para permitir que eles sejam processados no
estado líquido. O termo insaturado se deve aos grupos [C=C] presentes nas
moléculas do polímero e do estireno. Observe que os grupos [C=C] têm dois átomos
de carbono unidos por uma dupla ligação. Essa dupla ligação tem um nome
especial. Ela é conhecida pelos químicos como insaturação. As insaturações dos
átomos de carbono são muito reativas e podem ser facilmente rompidas pelos
radicais livres. Essa ruptura inicia a reação em cadeia que interliga as moléculas
para transformar a resina originalmente líquida em uma massa sólida e infusível.
Esse processo é conhecido como cura ou polimerização” (CARVALHO,A., 2002,
p.2).
De acordo com a norma NBR 7368, (ABNT 1982), para tubos de poliéster
armados com fios de vidro no processo de enrolamento com fio contínuo a massa do
tubo deve ser constituída por resina poliéster do tipo isoftálica, ortoftálica ou ainda
bisfenólica. No grupo poliéster existe ainda a resina tereftálica, que possui as
melhores propriedades.
Existem, ainda, além das quatro resinas já mencionadas, outras duas: a éster
vinílica e a epóxi. O preço da resina epóxi impede que ela seja utilizada na
fabricação dos tubos de PRFV. Essas últimas duas resinas não têm, no entanto,
função de resistência mecânica, mas garantem boa coesão entre as fibras.
b)

Fibra de vidro:

Atua como reforço das resinas poliéster, aumentando consideravelmente as
propriedades mecânicas dos laminados, como mostra a Figura 1, principalmente a
resistência ao impacto e o módulo de elasticidade.

(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003).
FIGURA 1: Disposição das fibras de vidro.
É produto de filamento de vidro com um tratamento químico superficial,
tornando-o compatível com a resina de impregnação. Podem ser utilizados vidros

22

tipo E e C, ou outros com propriedades químicas e mecânicas equivalentes ou
superiores a estas. Podem ser do tipo E ou do tipo C.
a)

Tipo E: Compreende principalmente óxidos de silício, alumínio e cálcio (vidro
alumino-calcosilicato) ou óxidos de silício, alumínio e boro (vidro aluminoborosilicato);

b)

Tipo C: Compreende principalmente óxidos de silício, sódio, potássio, cálcio e
boro (vidro de metal alcalino e cálcio com um teor elevado de trióxido de boro)
o qual se destina à aplicação onde é desejável uma maior resistência química
(usado principalmente em véu de superfície). “Em cada um destes tipos de
fibra de vidro estão presentes pequenas quantidades de óxidos de outros
metais”. (ABNT, PN 02:111.50-001-1, p.4).

“Cada fibra de vidro é composta por aproximadamente 200 filamentos
elementares com o diâmetro em torno de 10 mícrons e que são colados em alguns
pontos. O material que chega ao cliente final é composto de várias fibras, podendo
ultrapassar o valor de 2.000. A porosidade é uma característica inerente ao processo
de fabricação deste material: são os poros e espaçamentos entre os filamentos que
formam a fibra que garantem a sua resistência mecânica, como mostra a figura 12.
Mais de 50% do custo da fibra provém dos tratamentos especiais que ela deve ter”.
(SAINT-GOBAIN, 2003, p. 7).
As fibras de vidro estão disponíveis em várias formas:
Roving para enrolamento (filament winding)
São fornecidas em bobinas de 25 a 28 kg, ver na Figura 2. Esses rovings são
usados para a laminação por enrolamento ou para a fabricação de tecidos. As
estruturas laminadas manualmente, com tecidos ou por enrolamento, são
anisotrópicas, isto é, suas propriedades dependem da direção de montagem.

(Fonte: AMITECH BRAZIL TUBOS, 2004).
FIGURA 2: Roving para enrolamento.
Manta para laminação manual (hand lay-up)
Essas mantas são fornecidas em rolos de 60 kg, com 1,40 m de largura. São
produzidas com fibras de vidro cortadas (5 cm de comprimento), ligadas com
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poliéster bisfenólico de alta inércia química. Os laminados construídos com mantas
são isotrópicos.
Tecido (woven roving)
“São fornecidos em rolos de 60 kg, com 1,40 m de largura, com gramagem
igual a 600 g/m2 e 880 g/m2. São obtidos tecendo-se os rovings usados para
enrolamento. Os tecidos aumentam substancialmente a resistência ao impacto e
outras características mecânicas. Os laminados construídos com tecidos de 880
g/m2 são isotrópicos”. (AMITECH,B., 2004,p.9)
5.2 Os métodos de fabricação
Devido à porosidade das fibras de vidro deve-se garantir que as camadas
resistentes do tubo de PRFV, ricas em fibras, sejam isoladas do contato com o fluido
transportado. Pode-se dividir os tubos em três tipos principais:
a)

Tubos fabricados com fibras cortadas: as propriedades mecânicas da fibra
não são inteiramente aproveitadas, devido à descontinuidade do filamento;

b)

Tubos fabricados com fibras contínuas (podendo haver, também, adição de
fibras cortadas): aproveitamento melhor das propriedades mecânicas das
fibras;

c)

Tubos em fibra de vidro com revestimento interno em PVC: o PVC é usado
apenas como barreira de estanqueidade ou barreira química (liner) e protege
as fibras que garantem a resistência mecânica.

Há três métodos principais de fabricação: o processo HOBAS
(centrifugação), a conformação sobre um molde horizontal (moldagem simples ou
Helical Filament Winding), e o processo de moldagem contínua (Drostholm /
VEROC).
a)

Processo hobas (centrifugação)

O processo HOBAS de centrifugação, ver esquema da fabricação na Figura 3,
para fabricação de tubos chamados C-PRFV é o mais utilizado na Europa, nos DN
de 400 mm a 2400 mm, e tem como principal vantagem de apresentar um custo
reduzido.
Normalmente se adiciona sílica nas camadas intermediárias do tubo para
aumentar sua rigidez (resistência a ovalização). Este processo permite que se faça
com facilidade a variação na composição das diferentes camadas do tubo com mais
sílica, mais resina ou mais fibra. O processo é simples: os componentes são
misturados, em etapas pré-definidas e vazados no molde que está girando. Este
método usa fibra de vidro cortada. As empresas que utilizam este processo são a
Hobas (Suíça e Suécia) e a Amitech no Brasil.
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(Fonte: Elaborado pelo autor).
FIGURA 3: Esquema da fabricação do tubo C-PRFV.
b)

Processo de moldagem simples (ou Helical Filament Winding)

É o processo de fabricação mais utilizado no Brasil. Consiste em fabricar o
tubo pela aplicação das matérias-primas sobre a superfície de um mandril (um
cilindro de aço) em rotação. Após a cura, o tubo é extraído do mandril.
Há basicamente dois tipos de tubos que podem ser assim produzidos: tubos
com PVC + PRFV e tubos inteiramente em PRFV. No primeiro tipo, o PVC é usado
como barreira química (liner), objetivando a estanqueidade sob pressão. Outra
vantagem do PVC é a resistência à abrasão, melhor do que a da resina. No segundo
tipo, os tubos têm a vantagem de resistir melhor a temperaturas e certos tipos de
substâncias químicas. O liner é constituído por uma resina quase pura. Os tubos
produzidos sem liner de PVC podem apresentar melhor rigidez.
No processo de moldagem simples, os tubos podem ser produzidos por
enrolamento filamentar, em que a fibra de vidro mantém a sua continuidade sendo
tecida em torno do molde juntamente com a resina, ou por processo manual onde
são usadas fibras cortadas. Também podem ser feitas diferentes camadas usando
ambas as técnicas.
O tubo típico é o produzido por moldagem, em PVC + PRFV, com reforço em
fibras de vidro contínuas com resina de poliéster e acabamento externo com resina
parafinada. No Brasil as empresas que utilizam este processo são a Edra e a
Petrofisa e, no exterior, a Wavin (Bélgica) e a Petroplast (Argentina).
c)

Moldagem contínua (ou continuous filament winding, ou processo drostholm
ou veroc).

Princípio similar ao da moldagem simples, com a diferença fundamental de o
mandril ser formado por uma cinta metálica enrolada helicoidalmente em torno de
um eixo, retornando ao início da máquina, formando um ciclo contínuo, como mostra
o esquema da Figura 4.
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(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2004).
FIGURA 4: Esquema do processo de fabricação Veroc.
Esse processo permite a adição de areia e de fibras picadas, conforme Figura
5. As fibras contínuas formam a coesão da estrutura, mas não é o único elemento de
reforço do laminado estrutural. O tubo é produzido de maneira contínua e recortado
à dimensão desejada.
Esse processo tem o inconveniente de calibrar o tubo de fora para dentro,
resultando numa camada externa de menor qualidade e na dificuldade de controlar o
depósito das várias camadas.
No Brasil, a produção deste tipo de tubo é feita pela empresa Polyplaster e no
exterior pela Flowtite, Argentina (sucessora da Owens Caños).

(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2004).
FIGURA 5: Parede de tubo de PRFV no processo de Filament Winding.
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5.3 Estrutura típica da parede do tubo
A estrutura típica da parede de um tubo de PRFV, como mostra a Figura 6, é
a seguinte:
•
•
•
•
•
•

Exterior do tubo: resina + sílica;
Camada externa de reforço: resina + fibra de vidro;
Núcleo: resina + fibra de vidro + sílica;
Camada interna do reforço: resina + fibra de vidro;
Barreira química: resina + fibra de vidro + sílica;
Revestimento interno: 100% resina.

As camadas com mais resina (Laminado de acabamento e Liner) servem
como barreiras químicas e estanqueidade do conjunto com adição de sílica,
utilização de fibras cortadas ou contínuas. E a camada externa com resina e sílica,
protege contra intempéries e U.V.

(Fonte: AMITECH BRAZIL TUBOS, 2004).
FIGURA 6: Estrutura da parede do tubo de C-PRFV.
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5.4 Inspeção e ensaios em tubos de PRFV
A realização desta pesquisa envolveu normas e métodos consagrados nos
ensaios dos tubos de PRFV. Esta seção aborda as recomendações encontradas nas
normas que tratam do assunto de inspeção, ensaios e testes pertinentes no tubo de
PRFV, extremidades com ponta e bolsa, como ilustra a Figura 7.

(Fonte: ABNT, PN 02:111.50-001-1, 2004).
FIGURA 7: Tubos de PRFV.
Os ensaios e inspeções deverão ser formalizados pela fiscalização do
comprador, segundo um roteiro de inspeções, e ser elaborado de comum acordo
com o fornecedor, respeitadas as prescrições das normas pertinentes. A inspeção
será efetuada com a supervisão de um inspetor credenciado pelo comprador.
Todos os dados dos ensaios devem ser registrados e emitidos os
certificados correspondentes. A verificação da qualidade dos tubos de PRFV é
realizada em duas etapas de inspeção: na qualificação e no recebimento do lote.
5.4.1 Inspeção de qualificação
Na fase de qualificação, são executados os ensaios de HDB (base
hidrostática de projeto), Sb (tensão de flexão a longo prazo), o teste de compressão
axial e o teste de estanqueidade da junta, que têm por objetivo avaliar a qualidade
do projeto dos tubos e devem ser revalidados sempre que houver mudanças no
projeto do tubo.
a)

Ensaio do HDB:

Efetuado segundo a norma ASTM D 2992 (ASTM, 2001) que estabelece os
ensaios de qualificação. O método de teste de resistência à pressão hidrostática
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interna de longa duração, HDB, é utilizado para estabelecer uma relação entre a
tensão circunferencial e o tempo de falha do material, em ambiente controlado
interna e externamente, que simule o desempenho do produto na condição de
utilização final. Este método estabelece um procedimento estatístico por meio de
avaliação da curva de regressão obtida no ensaio. Consiste em submeter corpos de
prova, constituídos de segmentos de tubos isentos de bolsa ou ponta e com
dispositivos de fechamento das extremidades, a pressões hidrostáticas internas,
anotando-se as falhas até o tempo máximo de 10.000 (dez mil) horas. A Figura 8
apresenta um exemplo de curva de regressão para determinação do HDB.

(Fonte: FLOWTITE, 2004).
Figura 8: Curva de regressão – HDB
b)

Ensaio do Sb:

O ensaio do Sb, deformação por compressão circunferencial de longa
duração, executado de acordo com a norma ASTM D 5365 (ASTM, 2001), deverá
ser repetido sempre que houver alterações no projeto do tubo, no processo de
fabricação ou na matéria prima.
O método de ensaio consiste em submeter um segmento do tubo de PRFV,
submerso em meio líquido, com temperatura controlada, a um incremento de
deformação diametral induzido por um carregamento constante, monitorando-se o
tempo de ruptura do corpo de prova.
O resultado é expresso no gráfico em log-log do tempo de falha versus a
deformação de ruptura, com o tempo nas abscissas e a deformação nas ordenadas,
conforme exemplo da Figura 9.
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% Deformação

2.35

50 anos

1.30

Tempo (horas)

(Fonte: FLOWTITE, 2004).
FIGURA 9: Gráfico de determinação do Sb.
c)

Ensaio de compressão axial:

O propósito deste ensaio é verificar as propriedades mecânicas dos tubos de
PRFV quanto à compressão na direção longitudinal. Na Tabela 1 estão indicadas as
mínimas forças de compressão axial de circunferência; a Figura 10 mostra o
esquema do dispositivo para o ensaio de compressão.
Este ensaio de qualificação deve ser realizado uma única vez para os novos
projetos e deve ser revalidado quando houver mudança significativa no projeto do
produto. Considera-se que ocorre uma mudança significativa quando a resistência à
tração axial sofrer um decréscimo maior que 15%.
TABELA 1: Requisitos para resistência à compressão
Diâmetro
Nominal
(mm)

Mínima Força de Compressão
Axial
de
Circunferência
(KN/m)

200-800

102

900

122

1000

137

1200

161

(Fonte: ABNT, PN 02:111.50-001-1, 2004).
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(Fonte: ABNT, PN 02:111.50-001-1, 2004).
FIGURA 10: Dispositivo de Compressão.
d)

Ensaio de estanqueidade das juntas:

Este importante ensaio de avaliação e qualificação é realizado usando-se
protótipos de juntas para conexões vedadas, conforme mostra o esquema da Figura
11, por um envoltório de borracha elastomérica (junta elástica integrada).

3º

(Fonte: ABNT, PN 02:111.50-001-1.2004).
FIGURA 11: Condição de deflexão angular máxima.
Esse ensaio, conforme ilustra a Figura 12, é realizado segundo a Norma
ASTM D 4161 (ASTM, 2001), reúne alguns dos requisitos mais rigorosos para a
avaliação do desempenho das juntas utilizadas em tubulações de qualquer tipo de
material, segundo as categorias de pressão e rigidez dos tubos.
A Norma ASTM D 4161 requer que as conexões suportem provas hidráulicas
que simulam condições de uso muito severas. A pressão de ensaio é duas vezes
superior para tubulações em regime de conduto forçado (sob pressão) e 1 bar para
tubulações à gravidade.
As configurações das juntas incluem alinhamento reto, rotação angular
máxima e cargas diferenciais impostas por cisalhamento. Também se inclui uma
prova de vácuo parcial e alguns testes cíclicos de pressão.
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F

(Fonte: ABNT, PN 02:111.50-001-1, 2004).
FIGURA 12: Condição de carga diferencial imposta por força de cisalhamento.
5.4.2 Inspeção de recebimento
Após a fabricação e com a finalidade de liberação do lote para utilização,
serão feitos os testes não-destrutivos de inspeção dimensional e visual e o teste
hidrostático. Em seguida, devem ser realizados, nos lotes aprovados, os testes nãodestrutivos, os destrutivos de teste de rigidez, teste de resistência à tração
circunferencial e teste de resistência à tração axial.
a)

Inspeção dimensional e visual

•
•
•
•

O inspetor verificará, como mínimo:
Os certificados de análise físico-química dos materiais;
Os certificados de qualificação da junta elástica, conforme norma ISO 10639
(ISSO, 2004);
Os certificados de teste de Dureza de Barcol;
O certificado do Ensaio de HDB - “Hydrostatic Design Basis” - realizado pelo
fabricante;
O certificado do Ensaio de Sb - “Long-Term Ringing Bending Strain” realizado pelo fabricante e/ou do Ensaio de Sc - “Strain Corrosion
Performance”;
Por inspeção visual, dentre outros aspectos, existência de trincas, fissuras ou
rachaduras, delaminação, porosidade, bolhas de ar, fibra de vidro exposta,
superfície enrugada etc.;
As dimensões: espessura, diâmetro interno, comprimento, raios de
curvatura;
Estado da superfície quanto a amassamentos, corrosão, trincas, soldas
provisórias;
Estado geral do revestimento quanto às falhas, falta de adesão e espessura;
Ovalização das peças;
Identificação;
Embalagens.

b)

Teste hidrostático

•
•
•
•
•
•
•
•

Serão exigidos testes hidrostáticos, conforme Figura 13, em parte dos tubos a
serem fornecidos. O método de teste e de amostragem para este ensaio será
acordado entre o comprador e o fornecedor.
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(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003).
FIGURA 13: Teste de estanqueidade.
c)

Teste de rigidez

O propósito deste teste é definir a classe de rigidez dos tubos, a partir da
determinação da rigidez, deformação diametral de 5%.
O teste deve ser feito com pratos paralelos, como mostra a Figura 14, bem
como avaliar o comportamento do tubo em outros níveis de deformação. Os testes
de rigidez deve ser realizados conforme as instruções contidas na norma AWWA C950 (AWWA, 2001). Deverão ser realizados testes em um tubo a cada 100 tubos
fornecidos.
Se os resultados de qualquer teste não estiverem em conformidade com as
exigências da Norma AWWA C-950 (AWWA, 2001), então esse teste pode ser
repetido em outras duas amostras adicionais, provenientes do mesmo lote de
fabricação. Cada uma das duas amostras deverá estar em conformifdade com as
exigências especificadas. Se qualquer das duas amostras adicionais apresentar
falhas, o lote será rejeitado.

PS =

F
∆y

(Fonte: AMITECH BRAZIL TUBOS, 2004).
FIGURA 14: Teste de rigidez com pratos paralelos
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d)

Teste de resistência à tração circunferencial

O método prescreve a determinação da miníma tensão por tracionamento de
segmento anelar de tubo, conforme esquema da Figura 15.

Corpo de prova

Entalhe

(Fonte: ABNT, PN 02:111.50-001-1, 2004).
FIGURA 15: Corpo de prova para resistência à tração circunferencial.
Os testes deverão ser realizados conforme as instruções contidas na norma
AWWA C-950 (AWWA, 2001). Serão realizados testes em um tubo a cada 100 tubos
produzidos.
Se os resultados de qualquer teste não estiverem em conformidade com as
exigências da Norma AWWA C-950 (AWWA, 2001), então esse teste pode ser
repetido em outras duas amostras adicionais, provenientes do mesmo lote de
fabricação. Cada uma das duas amostras deverá estar em conformidade com as
exigências especificadas. Se qualquer das duas amostras adicionais apresentar
falhas, o lote será rejeitado.
e)

Teste de resistência à tração axial

Este teste visa determinar a tensão e o alongamento na ruptura. O método
utiliza corpos-de-prova em formato de gravatinha, conforme Figuras 16 e 17, ou de
tira e é aplicado para tubos com diâmetros nominais maiores ou igual a 50 mm, para
processo de enrolamento circunferencial e dispersão centrifuga e para diâmetros
nominais maiores ou igual a 200 mm, para processo de enrolamento helicoidal.
Os testes de resistência axial deverão ser realizados em um tubo a cada 100
tubos produzidos.
Se os resultados de qualquer teste não estiverem em conformidade com as
exigências da Norma AWWA C-950 (AWWA, 2001), então esse teste pode ser
repetido em outras duas amostras adicionais, provenientes do mesmo lote de
fabricação. Cada uma das duas amostras deverá estar em conformidade com as
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exigências especificadas. Se qualquer das duas amostras adicionais apresentar
falhas, o lote será rejeitado.

(Fonte: ABNT, PN 02:111.50-001-1, 2004).
FIGURA 16: Corpo-de-prova em formato de gravatinha.

(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003).
FIGURA 17: Teste de resistência à tração axial.
5.5 Critérios de cálculo
A realização desta pesquisa envolveu normas e métodos consagrados no
cálculo para o dimensionamento da tubulação, das perdas e do assentamento, que
abordam os principais tópicos relacionados aos aspectos técnicos dos tubos de
PRFV.
O conteúdo foi dividido em duas partes:
a)

Memória técnica e descritiva, com verificação da classe de pressão, seguida
de estudos hidráulicos e verificações estruturais dos tubos;

b)

Descrição de detalhes executivos a serem levados em conta nos projetos,
como blocos de ancoragem, caixas para válvulas, ventosas etc.

5.5.1 Verificação da classe de pressão
“Os tubos PRFV suportam um acréscimo de até 40% acima da PN no caso
de pressões transientes. Por exemplo, se uma tubulação possui pressão de trabalho
(Pw) de 9 kgf/cm2, os picos de pressão transiente (Ps) podem atingir 14 kgf/cm2,
sem que haja necessidade de se especificar um tubo com PN 16. Pode-se trabalhar
tranqüilamente com um tubo PN 10” (AMITECH, B.T., Guia do Produto, 2004).
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“A elasticidade
dúctil. Devido a este
aproximadamente 50%
mesmas condições de
2004).

deste material é superior à elasticidade dos tubos de ferro
fato, a sobrepressão transiente dos tubos de PRFV é
menor do que as encontradas nos tubos de ferro dúctil nas
operação e manobras” (AMITECH, B.T., Guia do Produto,

Em resumo, a classe de pressão dos tubos deve atender simultaneamente
dois requisitos: pressão em regime permanente e pressão em regime transitório.
a)

Pressão em regime permanente

Entende-se como pressão de regime permanente aquela obtida para a
operação da adutora, como manobras normais previstas em projeto que serão,
basicamente, manobras de válvulas, conforme especificada em projeto.

Pc > Pw

(1)
sendo:

Pc = PN = classe de pressão (kgf/cm2);
Pw = pressão de trabalho (kgf/cm2).
b)

Pressão em regime transitório

As sobrepressões transientes são originadas com a interrupção total e não
programada do bombeamento.

(2)

Pc >

Pw + Ps
1,4

sendo:
Pc = classe de pressão (kgf/cm2);
Pw = pressão de trabalho (kgf/cm2);
Ps = pressão de transiente (kgf/cm2).
A equação 3 é utilizada para calcular a pressão transiente máxima em um
determinado ponto do sistema, considerando-se eventuais falhas nos dispositivos de
proteção.
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(3)

Ps =

w ⋅ ∆V
g

sendo:
Ps = pressão transiente (m.c.a.);
w = celeridade ou velocidade da onda (m/s);
∆V = mudança na velocidade do líquido (m/s);
g = aceleração da gravidade (m/s2).
Será considerada uma mudança brusca de velocidade, ou seja, a velocidade
será reduzida instantaneamente à zero. A velocidade da água dentro do tubo é dada
pela equação 4.

(4)

V=

Q
A

sendo:
V = velocidade (m/s);
Q = vazão máxima (m3/s);
A = área da seção do tubo (m2).
A área da seção é dada por:

(5)

A=

π ⋅ ( De − 2 ⋅ e) 2
4

sendo:
A = área da seção do tubo (m2);
De = diâmetro externo (m);
e = espessura da parede (m).
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5.5.2 Cálculo estático do sistema
Para a determinação das dimensões da vala de instalação da adutora e para
verificação do comportamento, é realizado um cálculo estático, que possui extrema
importância na avaliação das cargas às quais os tubos estarão submetidos. É uma
ferramenta de grande importância para a determinação da rigidez mínima que será
necessária aos tubos. Este cálculo é feito de acordo com uma planilha de entrada de
dados e outra de verificação dos resultados, conforme o roteiro descrito no capítulo 5
da norma M-45 da AWWA (AWWA, 1996).
“A escolha da rigidez dos tubos em uma instalação enterrada é função do tipo
de solo nativo, do tipo de material de reaterro, da largura da vala, das profundidades
máximas e mínimas da vala e da presença de cargas acidentais e de tráfego no
local. A seleção da rigidez deve ser feita atendendo-se a dois parâmetros:
condições de instalação, que inclui tipo de solo, tipo de preenchimento e
profundidade de instalação e pressão negativa, caso esta exista”. (CARVALHO, A.,
anotações fornecidas, 2004).
a)

Determinação da largura da vala – Bd

A norma AWWA M45 (AWWA, 1996) não fornece nenhum método de cálculo
da largura da vala. Para se determinar as larguras, utilizou-se como referência o
documento interno da Sabesp denominado “Especificação Técnica, Regulamentação
de Preços e Critérios de Medição”. Na Tabela 2, encontram-se as larguras de vala
em função dos diâmetros das adutoras.
TABELA 2: Largura da vala em função do diâmetro
Ø Tubo (mm)

Largura da vala - Bd
(m)

400

1,05

900

2,15

1200
1500
(Fonte: Sabesp, 1978).

2,5
2,8

Segundo a especificação Sabesp, poderão ser adotadas larguras de valas
menores. O importante é que seja assegurada à vala uma largura suficiente para
que seja feita uma boa compactação na região do reaterro do tubo. Em tais
condições, é adotado um valor orientativo aproximado para a largura mínima da
vala, podendo-se partir dos seguintes critérios: (AMITECH, B.T., Manual de
Instalação, 2004).
Bd = DN + 500; para 400 < DN < 700;
ou
Bd = 1,50 x DN; para DN > 800.
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b)

O efeito das cargas estáticas

“Quando as fibras do tubo são tracionadas, aparecem trincas superficiais que
crescem lentamente até a fratura. Esse tipo de fenômeno acontece em todos os
materiais homogêneos. O estudo do crescimento de trincas em metais deu origem à
teoria conhecida como mecânica das fraturas e coloca em bases racionais e
científicas o estudo da fadiga estática e dinâmica dos materiais homogêneos. Os
compósitos não são materiais homogêneos, de modo que eles não falham pelo
crescimento de trincas, como os metais. Nos compósitos, o crescimento das trincas
acontece apenas nas fibras e a ruptura final é conseqüência disso. O acúmulo de
ruptura nas fibras explica porque os compósitos sofrem falha por “morte súbita”, ao
contrário dos materiais homogêneos”. (CARVALHO, A., 2004).
Segundo CARVALHO (2004), devido às tensões de flexão, os tubos
enterrados ovalizam em uso e sofrem tensões e alongamentos deste tipo na direção
cincunferencial. De fato, não existem tensões de flexão. O que há, na realidade, é
uma combinação de tração e de compressão. A diferença é que os alongamentos de
tração são uniformemente distribuídos na espessura dos tubos e atuam igualmente
em todas as fibras, enquanto os de flexão variam de tração em uma face, a
compressão na face oposta. Na flexão, as fibras tracionadas passam pelo mesmo
processo de corrosão citado antes, mas isso acontece com intensidade decrescente,
sendo significativo apenas para as fibras da superfície. As fibras localizadas
próximas ao eixo neutro, bem como as submetidas à compressão não são afetadas.
Assim, espera-se que a corrosão sob tensão seja menor nos laminados
submetidos à flexão que nos submetidos à tração, apesar de o mecanismo de
ataque ser o mesmo nos dois casos.
c)

O efeito das cargas dinâmicas

“A corrosão das fibras sob tensão tem uma boa base teórica e experimental e
explica com sucesso o mecanismo de fadiga estática dos compósitos. O mesmo não
acontece no caso da fadiga dinâmica. É claro que a fadiga cíclica não pode resultar
de corrosão. O professor Mandell sugere que esse tipo de deterioração talvez seja
causado pelo atrito das fibras em cada ciclo. Como não ocorre atrito físico de fibra
contra fibra, é possível que o professor Mandell tenha se referido ao atrito interno,
entre átomos, e que acontece na histerese das fibras. Seja como for, o atrito pode
explicar porque a taxa de deterioração por fadiga não depende da umidade ou da
temperatura, mas depende fortemente da amplitude dos alongamentos em cada
ciclo”. (CARVALHO, 2004).
5.5.3 Elaboração do cálculo estático
A seguir são mostradas as equações que formam o roteiro de entrada de
dados e verificação , conforme determina a norma AWWA-M45 e demonstradas nas
Tabelas 25 e 26.
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a)

Carga do solo
Wc = (dens) . (H)

sendo:
Wc = recobrimento mínimo – N / m2;
dens = densidade do solo – N / m3;
H = profundidade do reaterro – m.
b)

Carga de tráfego

Largura da carga paralela
L1 = 0.253 + 1.75 . H;
Largura da carga perpendicular
para H < 0.756 m
L2 = 0.509 + 1.75 . H;
para H ≥ 0.756 m
L2 = (13.31 + 1.75 . H) / 8.
WI = (P) . (If) / (L1 . L2)
sendo:
WI = carga de tráfego – N / m2;
L1 = largura da carga paralela – m;
L2 = largura da carga perpendicular – m;
P = carga – N;
If = fator de impacto.
= 1.0 for H ≥ 0.91
= 1.1 for H < 0.91
c)

Deflexão
kx . (Wl + Dl . Wc)

dD / D =

. 100
8.SN + 0.061 . E’b . Sc

sendo:
dD = deflexão - %;
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D= diâmetro do tubo
SN = rigidez do tubo – N / m2;
E’b = módulo de apoio – N / m2;
DI = fator de deflexão retardado;
Sc = fator de suporte do solo combinado (ver tabela 3 - M45 – AWWA, 1996);
kx = coeficiente de deflexão do berço (ver tabela 5 – M45 – AWWA, 1996).
dD / D < dDmax
sendo:
dDmax = deflexão a longo tempo máxima - %.
d)

Pressão de trabalho

Pw ≤ PN
sendo:
Pw = pressão de trabalho – bars;
PN = classe de pressão– bars.
e)

Pressão da onda
Pw + Ps ≤ 1.4 . PN

= pressão de trabalho e os excessos de pressão atribuídos aos efeitos da onda.
sendo:
Pw = pressão de trabalho – bars;
Ps = pressão da onda – bars;
f)

Pressão de compressão
Pw . (OD – t)
ep=

. 100
2 . Eht . tr

sendo:
ep = pressão de compressão - %;
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Pw = pressão de trabalho – bars * 100000 (Mpa);
OD = diâmetro externo do tubo – mm;
t = espessura da parede do tubo – mm;
Eht = módulo de tensão – Gpa;
tr = sobre-espessura da parede do tubo – mm.
g)

Estiramento por curvatura para máxima deflexão permitida

Df . t . dDmax
ebmax =
(OD – t)

sendo:
ebmax = estiramento máximo por curvatura da deflexão permitida - %;
Df = fator de forma – adimensional;
dDmax = deflexão máxima a longo tempo permitida (5 %) - %;
t = espessura da parede – mm;
OD = diâmetro externo – mm.
h)

Resistência a ovalização máxima

eb = Rc . ebmax
sendo:
eb = coeficiente de resistência a ovalização - % tensão;
ebmax = estiramento máximo por curvatura da deflexão permitida - %;
Rc = coeficiente de ovalização – adimensional = 1 – PN / 30.
i)

Carga combinada

influência da pressão na flexão;
1 – eb / Sb
ep / HDB ≤
1,8
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sendo:
HDB = base de desenho hidrostático - % tensão;
eb = coeficiente de resistência a ovalização - % tensão;
ep = pressão de compressão - %;
Sb = curvatura do anel ao longo prazo - %;
influência da pressão no estiramento.(valores para 50 anos)
1 – ep / HDB
eb / Sb ≤
1,5
sendo:
1,8 fator de segurança;
1,5 mínimo fator de segurança.
j)

Pressão crítica de flambagem
qc = (32 . Rw .B’ . SN . E’b . Sc) 0.5

sendo:
qc = pressão crítica de flambagem – N / m2;
E’b = módulo de resistência passive do reaterro – N / m2;
Sc = fator de suporte do solo – adimensional;
Rw = fator de flutuação em água – adimensional = 1 – 0.33 . (H – hw) / H;
H = profundidade do reaterro – metros;
hw = profundidade do lençol freático desde a superfície – metros;
B’ = coeficiente do suporte elástico (recobrimento mínimo).

1
B’=
1 + 4 . e .213H
k)

Fator de segurança a flambagem
qc / q ≥ 2.5
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sendo:
q = pressão atual – N / m2;
qc = pressão crítica de flambagem – N / m2;
2,5 é mínimo fator de segurança.
q = Wc + Ww + Wv
sendo:
Wc = carga do solo – N / m2;
Ww = carga da água– N / m2 = 9800 * hw – N / m2;
Wv = carga de vácuo – N / m2;
k.b. condições de tráfego.
q = Wc + Ww + Wl
sendo:
Wl = carga de tráfico – N / m2.
Em virtude de serem necessárias informações precisas a respeito dos tipos
de solo nativo local, pois suas características podem variar ao longo do trecho onde
serão instalados os tubos, deverão ser elaboradas verificações estruturais
considerando os cenários possíveis.
Quando as recomendações de instalação permitirem o uso de solo natural
como material de preenchimento, é preciso ter especial cuidado na verificação do
material, observando se não há matéria rochosa, partículas sólidas ou material
orgânico.

Grupo
de
solo

TABELA 3 - Classificação dos grupos de solo nativo
Solos Coesivos
Solos Granulares
Número de Valor de
Ângulo
golpes
E´n
Coesão
de
Descrição
Descrição
(SPT)
(MPa)
(Kpa)
atrito
(graus)

1

< 15

34,5

Muito firme

192 – 384

Compacto

33

2

8 – 15

20,7

Firme

96 – 192

Levemente
compacto

30

3

4–8

10,3

Médio

48 – 96

Solto

29

4

2–4

4,8

Macio

24 – 48

Muito solto

28

5

1–2

1,4

12 – 24

0–1

0,3

Muito solto
Muito,
muito solto

27

6

Muito macio
Muito, muito
macio

(Fonte: KOELLE, E., 1981).

0 – 12

26
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A Tabela 4 traz uma variedade de tipos de materiais de reaterro, permitindo
que cada instalação possa ser especificamente definida, selecionando-se a
alternativa mais econômica para cada caso.
TABELA 4 – Grupos de solos de reaterro
Sistema Unificado de solos
Descrição
ASTM D 2487

Tipo
A

Pó de pedra

< 12% de finos

B

Areia

<12 % de finos

SW – SM, SP – SM, SW – SC,
SP- SC

C

Areia siltosa

12-35% de finos, LL < 40%

GM, GC, GM – GC, SM, SC, SM –
SC

D

Areia siltosa e
argilosa

35-50% de finos, LL < 40%

GM,GC, GM-GC, SM, SC, SM-SC

E

Silte arenoso e
argiloso

50-70% de finos, LL < 40%

CL, ML, CL – ML

F

Solo de grão fino

Baixa plasticidade, LL <
40%

CL, ML, CL - ML

GW,GP, GW – GM, GP – GM
GW – GC, GP – GC, SW, SP,

(Fonte: KOELLE, E., 1981).
Com esses parâmetros estudados, será definida a classe de rigidez (SN) e a
instalação com profundidades mínima e máxima, conforme vala esquemática da
Figura 18 e o máximo vácuo admissível na tubulação.

(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, 2003).
FIGURA 18: Esquema da vala padrão.
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5.6 Cálculo do consumo de energia elétrica
Neste item serão apresentados os cálculos de perda de carga nas adutoras
de recalque, demonstrando-se que, como as perdas nos tubos de PRFV são
significativamente menores, pode-se alcançar economia considerável no custo com
a energia elétrica consumida nas estações elevatórias, no qual estaria configurado
um ganho ambiental.
5.6.1 Determinação das perdas de carga
As perdas de carga nas adutoras serão calculadas com o emprego das
equações 6 e 7, de Darcy-Weisbach:
(6)

hp = f ⋅

L V2
⋅
D 2g

ou
(7)

hp = 0,0826 ⋅

f ⋅ L ⋅ Q2
D5

sendo:
hp = perda de carga ao longo do comprimento do tubo (m);
f = fator de atrito (adimensional);
L = comprimento do tubo (m);
Q = vazão no tubo (m3/s);
D = diâmetro interno do tubo (m).
Para o cálculo do fator de atrito, será utilizada a equação 8 de Swamee-Jain,
que é dada por:
(8)

f =

0,25
  k   5,74 
 +  0,9 
log
  3,7 D   Re 

2

sendo:
f = fator de atrito (adimensional);
k = rugosidade equivalente da parede do tubo (m);
D = diâmetro interno do tubo (m);
Re = número de Reynolds (adimensional).
O número de Reynolds é calculado pela expressão 9:
(9)

Re =

4⋅Q
π ⋅ D ⋅υ
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sendo:
Re = número de Reynolds (adimensional);
υ = velocidade do líquido no interior do tubo (m/s), 1,31.10-6 m2/s;

D = diâmetro interno do tubo (m);
Q = vazão no tubo (m3/s).
Quanto aos valores da rugosidade equivalente nos tubos, serão utilizados os
valores da Tabela 5.
TABELA 5: Valores de rugosidade em função do material
MATERIAL

K (mm)

Fonte

CPRFV (G-Tec)

0,015

Amitech Brasil

PRFV (Flowtite)

0,029

Amitech Argentina

Ferro Dúctil

0,1

Saint-Gobain

Aço Carbono

0,2

Memória de Cálculo - SHE

(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, 2003).

5.6.2 Determinação da diferença de consumo de energia elétrica
O cálculo da potência hidráulica necessária para recalcar essa diferença de
perda de carga é dada pela equação 10:

(10)

Pot =

γ ⋅ Q ⋅ ∆ hp
η

sendo:
Pot = potência requerida (kW);
ү = peso específico da água = 9,8 kN/m3;
Q = vazão (m3/s);
∆hp = diferença de perda de carga (m);
η = rendimento (adimensional) = 0,75.

O custo com energia elétrica pode ser calculado pela equação 11.
(11)

CEE = Pot ⋅ Re g ⋅ CkWh ⋅ 360
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sendo:
CEE = custo com energia elétrica (R$);
Pot = potência requerida (kW);
Reg = regime de bombeamento (horas/dia);
CkWh = custo do kilowatt hora.
5.7 Assentamento da tubulação em PRFV
“Tanto a ovalização como a instabilidade elástica (colapso) dos tubos
enterrados, conforme ilustra a Figura 19, é mantida pelo solo de reaterro das valas.
Quanto maior a rigidez do solo de reaterro, menor a ovalização e também a
possibilidade de colapso dos tubos enterrados. A rigidez do solo depende
essencialmente de sua natureza e grau de compactação”, NBR 10846 (ABNT,
1988).

(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003).
FIGURA 19: Assentamento típico de tubulação ponta e bolsa.
Por este motivo, é preciso compactar o solo da vala muito bem ou haverá
colapso do sistema. A norma prevê ainda que, se após do reaterro a ovalização
passar de 3% do diâmetro do tubo, a vala deverá ser reaberta, para voltar a ser
aterrada, para alcançar uma ovalização aceitável.
5.7.1 Recomendações do fabricante
Quando uma canalização é submetida a cargas externas, reaterro ou cargas
rodantes, o conjunto, formado pelo tubo e o solo, é solicitado de forma diferenciada
e, cada um destes elementos, contribui para resistir a estes esforços.
KRIZEK et al. apud VIANA e BUENO, 1998 sugerem que “a magnitude do
carregamento pode variar bastante ao longo da vida útil do conduto, especialmente
da época da sua construção para o período de entrada em serviço”.
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Como pode ser observado, o conhecimento e o domínio das técnicas de
instalação tornam-se cada vez mais importante e gira em torno de um problema de
suma importância.
Para os tubos semi-rígidos, é necessária uma pequena contribuição do solo
enquanto, que para os tubos flexíveis, é necessária uma grande contribuição do
solo, sendo por esse motivo que o fabricante de tubos de PRFV faz o seguinte
alerta: “Para uma correta instalação, o terreno e o tubo deverão formar um sistema
único; com uma boa fundação, cama de descanso (berço de apoio) e recobrimento
feitos com materiais devidamente selecionados e uma compactação adequada,
obter-se-á um correto funcionamento dos tubos, aumentando a sua vida útil”,
conforme recomendações do fabricante de tubos de PRFV, AMITECH, 2003.
Os tubos de PRFV, por serem deformáveis ante as pressões externas,
exigem controle durante o assentamento e reaterro da vala, pois a resistência
estrutural será dada pelo terreno. É necessário, então: leito de 15 cm com material
selecionado (areia) e compactado, conforme Tabela 6 que mostra os volumes de
areia para cada diâmetro, recobrimento lateral (adjacente ao tubo) com areia,
compactado com 90% “Standard Proctor” em camadas de 15 cm, a fim de assegurar
uma boa compactação.
O solo empregado para enchimento lateral das valas, no reaterro primário,
leito e fundação (quando necessária), deve ser selecionado e classificado conforme
ASTM D-2487 (ASTM, 1988).
TABELA 6: Quantidade de areia no assentamento do tubo de PRFV
Tubo de PRFV

Vol. Tubo
DN
3

300
400
500
600
700
800
900
1000
1200

m
0,07
0,13
0,20
0,28
0,38
0,50
0,64
0,79
1,13

Vol. Leito Vol. Recobrimento Vol. Total
m3
m3
m3
0,09
0,22
0,31
0,12
0,36
0,47
0,14
0,43
0,57
0,18
0,67
0,85
0,20
0,78
0,98
0,21
0,89
1,10
0,23
1,01
1,24
0,29
1,49
1,78
0,32
1,80
2,12

(Fonte: elaborado pelo autor).
5.7.2 Largura das valas
A determinação da largura das valas é função do tipo de solo, se coesivo, de
consistência média a dura, se granular, compacto ou muito compacto ou se coesivo
muito mole ou granular muito fofo.
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a)

Solos coesivos de consistência média a dura
Devem ter largura mínima da vala igual a:

•

diâmetro do tubo + 600 mm (diâmetro inferior a 1000 mm);

•

diâmetro do tubo + 900 mm (diâmetro entre 1000 mm e 1500 mm).

b)

Solos granulares compactos ou muito compactos

As paredes da vala devem assumir a inclinação correspondente ao ângulo de
repousos do solo ou, nas situações que não permitirem valas muito largas, ser
contidas por escoramento lateral. A largura mínima da vala deve ser:


300 mm, para diâmetros inferiores a 900 mm;

•

450 mm, para diâmetros entre 900 mm e 1500 mm.

c)

Solos coesivos muito moles ou granulares muito fofos

Estes requerem atenção especial, a fim de garantir apoio adequado aos
tubos. Devem ser analisados em cada situação particular. A Tabela 7 apresenta
correlação entre o diâmetro nominal do tubo de PRFV e a largura da vala, conforme
Manual de Instalação, tubulação enterrada, (AMITECH BRASIL TUBOS, 2004).
TABELA 7: Largura das valas para tubos de PRFV em solos tipo 3
Diâmetro Nominal do tubo de PRFV Largura da Vala (L)
DN 300

DN + 300 mm

DN 350 a DN 500

DN + 400 mm

DN 600 a DN 900

DN + 600 mm

DN 1000 a 1200
DN + 900 mm
(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, Manual de Instalação, 2004).
5.7.3 Profundidade das valas
A Tabela 8 apresenta as limitações quanto à altura de recobrimento das valas
em função das características locais.
TABELA 8: Altura de recobrimento dos tubos de PRFV
Altura de Recobrimento (m)
Condições de Uso
Mínima
Máxima
(A)
Travessias de rodovias
1
8
(A)
Travessias de ferrovias
3
8
(B)
Lençol freático cobrindo o tubo
1 diâmetro
8
Vácuo
1,2
Consultar o fabricante
(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, 2004).
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a)

Se não for possível, o tubo deve ser encamisado ou protegido de sobrecargas
externas por meio de outro artifício.

b)

Se não for possível, o tubo deve ser ancorado para não flutuar. O fabricante
deve ser consultado.

5.7.4 O acoplamento dos tubos de PRFV
O processo de acoplamento dos tubos inicia-se com a limpeza e lubrificação
da tubulação, conforme ilustra as Figuras 20 e 21, para assegurar a remoção de
todas as impurezas. Em seguida deverá ser aplicado um filme lubrificante da
extremidade do final do tubo. Após a lubrificação, cuidados especiais devem ser
tomados para manter a conexão limpa.

(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, 2004).
FIGURA 20: Limpeza e lubrificação dos tubos.

(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, 2004).
FIGURA 21: Lubrificação da ponta.
Para um perfeito acoplamento, deverá ser utilizado dispositivo que transmita o
esforço adequado para o acoplamento dos tubos (extremidade com a junta elástica e
extremidade ponta) sem que prejudique a integridade do mesmo. Para o
acoplamento convencional, com dispositivo tipo “Tifor”, como mostram as Figuras 22
e 23, deverá ser fixado um grampo no tubo já instalado e outro no tubo a ser
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conectado. O contato dos grampos com os tubos deverá ser protegido, para evitar
danos aos mesmos. O tubo a ser conectado deverá ser colocado no fundo da vala
com distância suficiente para permitir abaixar a conexão na posição correta.

(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003).
FIGURA 22: Esquema de união entre tubos, utilizando “Tifor”.
Os macacos de tração devem ser instalados para conectar os grampos do
tubo ponta e os grampos do tubo com a junta elástica acoplada. O tubo é, então,
inserido até que ambas toquem no registro do batente central (stop).

(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, 2004).
FIGURA 23: Acoplamento com “Tifor”.
Deve-se, ainda, confirmar que os vedadores estejam na posição apropriada,
após a montagem da junta. Uma técnica útil é inserir uma fita muito fina de metal
macio entre a conexão e a ponteira e depois desliza-se ao redor da circunferência do
conjunto. Isso ajudará a detectar qualquer vedador indevidamente posicionado.
5.7.5 Deflexão angular em bolsa
O sistema de acoplamento tipo junta elástica dos tubos de PRFV
proporcionam deflexões para ajustes do alinhamento e traçado durante a montagem,
possibilitando:
•
Formação de curvas de grande raio sem a utilização de conexões;
•
Flexibilidade na montagem;
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•

Absorção das possíveis movimentações do solo sem comprometimento da
estanqueidade.

A conexão deve ser rigorosamente testada e qualificada de acordo com a
norma ASTM D 4161 (ASTM, 2001). A deflexão angular máxima (giro) de cada
conexão, medida como a variação entre os dois eixos de tubos adjacentes, conforme
montagem ilustrada na Figura 24, não deve exceder os valores da Tabela 9, para
pressões menores do que 16 bar.
As tubulações devem ser acopladas em forma alinhada e depois
deflexionadas angularmente.

(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, 2004).
FIGURA 24: Deflexões permissíveis.
TABELA 9: Deflexão em função do diâmetro para PN ≤ 16 bar
Deflexão Máxima – Tubos com PN até 16 bar
DN em mm

Deflexão em graus

DN < 600

3

700 < DN < 1000

2

1200 < DN < 1800

1

DN > 1800
0,5
(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, 2004).
Quando o nível de pressão ao qual serão submetidas às tubulações for
superior a 16 bar, a deflexão angular permitida deve se ajustar aos valores da
Tabela 10.
TABELA 10: Deflexão permitida em função do diâmetro para PN > 16 bar
Deflexão Máxima – Tubos com PN > 16 bar
DN

20 bar

25 bar

DN < 500

2,5º

2,0º

500 < DN < 900

1,5º

1,3º

900 < DN < 1400
0,8º
0,5º
(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, 2004).
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5.7.6 Reaterro das valas
O reaterro primário deve ser compactado após a remoção do escoramento.
Para isso, é necessário que o escoramento seja removido gradativamente, por
etapas, a fim de expor as paredes da vala à compactação do reaterro primário, à
medida que este for colocado.
A Figura 25 apresenta um desenho esquemático do reaterro das valas após o
assentamento da tubulação de PRFV.

(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, 2004).
FIGURA 25: Recomendação de reaterro do tubo de PRFV.
5.7.7 Cuidados especiais
"Se o solo do fundo da vala for coesivo mole ou granular fofo, torna-se
necessária sua estabilização mediante construção de fundações adequadas ou
substituição do solo nativo”. (AMITECH BRASIL TUBOS, 2004).
Caso seja feita a substituição do solo nativo, devem ser tomadas precauções
para impedir migração de partículas do solo. O solo substituído deve ter espessura
mínima de 15 cm e sobre ele deve ser construído leito de 15 cm, também em
material importado.
Em terrenos rochosos a escavação deve ser aprofundada no mínimo 15 cm,
para provisão do leito com material apropriado a fim de garantir total apoio à
tubulação.
Após o esgotamento da vala e acoplamento dos tubos e conexões, cuidados
especiais devem ser tomados para evitar que a tubulação, ainda vazia, possa flutuar.
Estes cuidados incluem o imediato recobrimento da tubulação por uma cobertura de
solo de altura mínima igual a um diâmetro do tubo.
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“Como alternativa, cada tubo e conexão podem ser ancorados, após
consideração dos esforços de flexão a que os tubos são submetidos. A tubulação
deve ser tamponada para evitar a entrada de corpos estranhos” (AMITECH BRASIL
TUBOS, 2004).
5.7.8 Ancoragem
Derivações, válvulas, capes, curvas etc. requerem o emprego de ancoragens
que devem ser dimensionadas, levando em consideração os esforços atuantes e as
características do solo. Os tubos devem ser ancorados, também, em trechos de
grande declividade.
A Figura 26 ilustra a execução de um bloco de ancoragem em ponto de
mudança de direção em uma tubulação em PRFV.

(Fonte: AMITECH BRASIL TUBOS, 2004).
FIGURA 26: Bloco de ancoragem
5.7.9 Encamisamento
Alguns casos, como travessias de rodovias ou ferrovias, requerem que os
tubos sejam encamisados dentro de túneis. No encamisamento, é executado o
preenchimento do túnel com concreto.
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Nessa situação, o tubo deve ser temporariamente ancorado, para que não
flutue, e o concreto deve ser aplicado em camadas finas (30 cm), esperando-se pela
cura do cimento da camada superior antes de aplicar a seguinte.
6 COMPARAÇÃO DE ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES NA IMPLANTAÇÃO
DE TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E PRFV
Este capitulo abrange pontos relevantes, indo desde a normalização,
passando por assentamento, resistência e reparos, e terminando com meio
ambiente.
Focando sempre as empresas de saneamento e o consumidor final, procurase, com esta peça, fornecer os esclarecimentos necessários para uma escolha sobre
o material mais adequado às tubulações de adução de água.
6.1 Normalização
São normas pertinentes à fabricação dos tubos de ferro fundido dúctil e PRFV
que deverão ser interpretadas de tal forma que seja possível levantar os pontos mais
vulneráveis, seja no projeto de instalação, na fabricação e testes dos produtos.
6.1.1 Tubulações de ferro fundido dúctil
Existe normalização brasileira constantemente atualizada. Existem ainda
normas internacionais (ISO). Dentre as normas brasileiras pode-se destacar:
a)

NBR 12595: Assentamento de tubulações de ferro fundido dúctil para
condução de água sobre pressão (ABNT, 1988);

b)

NBR 11827: Revestimento externo de zinco em tubos de ferro fundido dúctil
(ABNT, 1988);

c)

NBR 8682: Revestimento de argamassa de cimento em tubos de ferro
fundido dúctil (ABNT, 1988).

6.1.2 Tubulações de PRFV
A seguir relacionamos as principais normalizações nacionais e internacionais
sobre os tubos de PRFV:
a)

EB-600/88 – Tubos de poliéster reforçado com fibras de vidro, com junta
elástica, para condução de água sob pressão (ABNT, 1988);

b)

NBR-10846 – Tubo de poliéster reforçado com fibras de vidro, com junta
elástica para condução de água sob pressão (ABNT, 1988);

c)

NBR-10847 – Junta elástica “DEFoFo” para tubos e conexões de poliéster
reforçado com fibra de vidro (ABNT, 1988);
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d)

AWWA C950 – Standard Specification for Fiberglass Pressure Pipe (incluindo
todos os apêndices e normas de referência para testes) (AWWA, 2001);

e)

AWWA M45 – Fiberglass Pipe Design (AWWA, 1996);

f)

ASTM D1599 - Método de ensaio padrão para pressão hidráulica de ruptura
para tubulações plásticas, tubos e acessórios (ASTM, 2005);

g)

ASTM D2290 - Método de ensaio padrão para tensão de tração aparente de
anéis ou tubos plásticos e de plásticos reforçados por método de discos
partidos (ASTM, 2004);

h)

ASTM D2992 – Prática padrão para obtenção da base de projeto hidrostático
ou de pressão para tubulação e acessórios de PRFV (ASTM, 2001);

i)

ASTM D3517 - Especificação padrão para tubulação de PRFV de pressão
(ASTM, 2004);

j)

ASTM D3567 - Especificação padrão para determinação de dimensões de
tubulações e acessórios de resina termofixa reforçada, sob tensão (ASTM,
2001);

k)

ASTM D4161 - Especificação padrão para Uniões de tubulações de PRFV
que utilizam juntas elastométricas (ASTM, 2001);

l)

ISO 10639 – Plastics piping systems for pressure and non pressure water
supply glass reinforced thermossetting plastics GRP systems based on
unsaturated polyester resin (ISO, 2004);

m)

ISO 2531 – Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water or
gas applications (ISO, 1998).

A ABNT, no momento, está promovendo a elaboração do Projeto de Norma
№ 02:111.50-001 - 3 “Sistemas para adução e distribuição de água, esgoto sanitário,
águas pluviais e efluentes industriais – Tubos de PRFV” (ABNT, 2005).
6.2 Isotropia e anisotropia
Os laminados de PRFV podem ser anisotrópicos, enquanto o ferro fundido
dúctil é sempre isotrópico. Enquanto o Ferro fundido dúctil tem propriedades
mecânicas definidas, as do PRFV dependem da espessura do laminado e da
posição relativa dos reforços internos. Além disso, a posição das camadas de
reforço tem influência marcante no módulo de flexão, que deve ser tabelado em
função da espessura e da construção do laminado.
O módulo de elasticidade do PRFV cobre uma faixa muito ampla, desde
54.000 kgf/cm² até 300.000 kgf/cm², enquanto que para o ferro fundido dúctil esse
módulo é 1.700.000 kgf/cm². Como observado, o módulo do ferro fundido dúctil é
muito maior que o do PRFV.
No caso do PRFV, há que se fazer a distinção entre o módulo de elasticidade
longitudinal (menor) e cincunferencial (maior).
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6.3 Resistência química, corrosão e abrasão
“O material PRFV possui um bom desempenho estático nos terrenos
corrosivos e quando transportando efluentes agressivos. Nos outros casos, as
condições de resistência química dos tubos de PRFV não superam as das
canalizações de ferro fundido dúctil. Sob solicitação de tensões, existe o risco do
tubo de PRFV apresentar corrosão nos pH baixos” (SAINT-GOBAIN, 2003, p.6).
“Quando o tubo for recortado, o laminado de resina resistente à corrosão, na
parte interna do tubo, estará sujeito a uma deterioração local. O efluente acessa as
fibras de vidro, desestruturando o laminado estrutural. Para prevenir esse problema,
semelhante ao do impacto, as pontas recortadas dos tubos de PRFV devem ser
revestidas com resina, na obra” (AMITECH, 2004).
“O ferro fundido dúctil apresenta com o tempo, corrosão superficial. Devido ao
alto teor de carbono, essa corrosão não compromete o material em profundidade.
Mesmo assim, é necessário, para manter a qualidade do efluente, que o tubo
apresente uma parede interna impecável. Assim, o tubo é protegido internamente
com um revestimento de argamassa de cimento de alto forno para as aplicações em
água, e de cimento aluminoso para as aplicações em esgoto. Esse revestimento
compacto e durável apresenta a propriedade de ser "ativo", isto é, impossibilita em
qualquer situação um processo de oxidação do ferro. Externamente, o tubo de Ferro
Dúctil é revestido com uma camada ativa de zinco, e um acabamento de tinta
betuminosa”. (SAINT-GOBAIN, 2003, p. 21).
6.4 Resistência à pressão interna
Define-se coeficiente de segurança como igual ao quociente da pressão de
ruptura e da pressão de serviço admissível.
No caso do PRFV, a AWWA C950 impõe um coeficiente de segurança
mínimo após 50 anos de 1,6 no caso das rupturas por explosão e só de 1,3 no caso
do efeito conjunto da pressão interna com a pressão das cargas externas. No caso
do Ferro dúctil, as normas exigem um coeficiente de segurança de 3 (200 %).
“O ferro fundido dúctil apresenta resistência a impactos de mais de 100 J,
sem danos nem para a parede do tubo, nem para os revestimentos interno e
externo. A sua dureza Brinell é HB = 230”. (Saint-Gobain, 2003, p.18).
Mas o problema principal como corte de tubo, conexão mal-soldada, a
canalização não está mais nas condições ideais de resistência a pressão. Ela pode,
então, perder a pressão de ruptura esperada. Em outras palavras, o coeficiente de
segurança foi reduzido.
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6.5 Rigidez
A rigidez de um tubo é a medida da sua resistência à deformação por
ovalização, quando submetido a uma carga externa. Ela se exprime em termos de
rigidez anular específica EI/D2, medida em N/m2.
A maior parte dos tubos de PRFV possui uma rigidez entre 2.500 e
10.000
N/m2. São tubos flexíveis, isto é, eles se deformam sob a carga e suportam a maior
parte das cargas externas mobilizando a resistência passiva do solo. No caso do
tubo de ferro fundido dúctil, semi-rígido, essa quota sobe de 10.000 a 80.000 para os
tubos K7 e até 160.000 N/m2 nos tubos K9, como mostra a Figura 27.
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120000
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(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003).
FIGURA 27: Comparativo da rigidez entre os materiais.
Como a resistência à pressão interna, a rigidez do tubo de PRFV também
diminui com o tempo (envelhecimento). A resistência à tração longitudinal do PRFV
é baixa, devido ao fato que, qualquer seja o processo de fabricação, as fibras não
são orientadas no sentido longitudinal do tubo. Tal fato, porém, não é relevante, em
virtude de os tubos serem ponta e bolsa e trabalharem sempre com ancoragem, não
sendo solicitados longitudinalmente.
Assim, por exemplo, a rigidez de um tubo de PRFV DN 400 em longo prazo,
só corresponde a 7% da de um tubo de ferro fundido dúctil K9 do mesmo diâmetro.
O ferro fundido dúctil apresenta uma excelente resistência à flexão
longitudinal e uma boa rigidez anelar. Os coeficientes estão expressos na Tabela
11(Saint-Gobain, CD, 2003).
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Tabela 11: Coeficiente de rigidez dos tubos de ferro fundido dúctil.

DN

CR em N/m2
K7

K9

300

78.323

160.096

400

46.011

99.050

500

32.942

70.821

(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003).
6.6 Perda de carga
Perdas de carga são fugas de energia hidráulica, essencialmente, devidas à
viscosidade da água e ao seu atrito com as paredes internas do ferramental utilizado
para o seu transporte. Suas conseqüências são:
a)

Queda de pressão global, em uma rede por gravidade;

b)

Gasto de energia suplementar com bombeamento, no recalque.

Ao dimensionar e especificar tubos para o transporte de fluidos, há uma
tendência em considerar o diâmetro nominal DN como valor de cálculo em fórmulas
e programas. Esta prática é totalmente equivocada, uma vez que a quantidade de
fluido transportado por unidade de tempo (vazão) é função da velocidade do fluido e
do diâmetro interno útil do tubo e não do DN, que é apenas um número de
referência. Porém, para os tubos de PVC, PEAD o diâmetro nominal DN representa
o diâmetro externo e, para os tubos de PRFV aqui analisados, o diâmetro nominal
DN é exatamente igual ao diâmetro interno do tubo, conforme os cálculos efetuados
por seus fabricantes. Para melhor justificar esta afirmativa, serão tecidas algumas
considerações sobre perda de carga e energia, a seguir.
6.6.1 Perda de carga e energia
Um fluido perfeito, ou seja, não-viscoso, em uma tubulação idealmente lisa,
reta e horizontal, não necessita de nenhuma energia para escoar de um ponto a
outro: a sua "carga", ou seja, sua energia permanecerá constante. Porém, na
prática, verifica-se que:
a)
b)
c)

Os fluidos são viscosos;
O interior das canalizações é rugoso;
Existem pontos singulares em uma canalização que modificam o
escoamento, tais como mudanças de direção (curvas, tês), estrangulamentos
ou expansões (reduções, juntas, válvulas etc.).

A "carga", então, não é conservada: tem-se, portanto, a chamada "perda de
carga". Para que o fluido escoe, deve-se fornecer energia para compensar esta
perda de carga. A perda de carga não é expressa em unidades de energia (joule,
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watt etc.), como seria mais lógico. Preferiu-se, no entanto, optar por uma unidade de
pressão (Mpa ou bar), transformada em altura de coluna d'água, expressa em
metros.
6.6.2 Perdas de carga em uma tubulação
As perdas de carga em linha correspondem à soma das perdas de carga
resultante do atrito da água sobre ela mesma e das perdas de carga resultante do
atrito entre a água e as paredes do tubo. Este dois termos encontram-se presentes
na fórmula de Colebrook que dá o cálculo do coeficiente de perda de carga.
A fórmula de Colebrook é aceita universalmente. Existem, entretanto, outras
fórmulas mais aproximativas e mais simples:
- Fórmula de Hazem-Willians, muito utilizada nos Estados Unidos e Brasil;
- Fórmula de Manning-Strickler, específica para escoamentos à superfície
livre (canais etc.).
São distinguidos dois tipos de perda de carga em uma canalização verificados
nas expressões de Colebrook:
a)

Perdas de carga em linha correspondem à soma das
resultante do atrito da água sobre ela mesma e das
resultante do atrito entre a água e as paredes do tubo.
encontram-se presentes na fórmula de Colebrook que
coeficiente de perda de carga λ.

perdas de carga
perdas de carga
Este dois termos
da o cálculo do

 2,51

k
→ (Eq. 2 – fórmula de Colebrook)
= −2 log 
+

λ
 Re λ 3,71D 

1

Sendo:
V = velocidade média de escoamento (m/s);
D = diâmetro interior da canalização (m);
K = coeficiente homogêneo a um comprimento (m) chamado de "rugosidade";
Re = número de Reynolds dado por Re = VD;
λ = viscosidade cinemática na temperatura de operação (m2/s).
Os dois termos adicionados sob o logaritmo correspondem respectivamente a:
2,51
A parte das perdas de carga devido ao "atrito interno" da água sobre ela
Re λ
mesma (origem viscosa);
k
A parte de perdas de carga correspondente ao atrito da água sobre as
3,71D
paredes da canalização.
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Quando k = 0, a canalização é chamada de "idealmente lisa". Mesmo neste
tipo de canalização, idealmente lisa, a perda de carga não é nula, pois resta o atrito
da água sobre ela mesma, que como foi visto anteriormente é função do diâmetro
interno útil, da velocidade de escoamento e da viscosidade cinemática na
temperatura de operação.
b)

Perdas de carga singulares

J =k

V2
2g

6.7

Influência do diâmetro e da vazão

2 k = coeficiente função da singularidade (válvula, curva, etc.)

De maneira geral, pode-se dizer que a perda de carga é:
a)

Proporcional ao comprimento (L) da canalização;

b)

Proporcional ao quadrado da vazão (ou da velocidade);

c)

Inversamente proporcional à quinta potência do diâmetro.

Estas afirmativas são facilmente comprovadas quando se interpreta a
expressão da velocidade na equação 1 de Colebrook.
V=

Q 4Q
=
S τD 2

Sendo:
Q = vazão do fluido;
S = superfície transversal interna da tubulação.
Os parâmetros citados permitem as seguintes análises de sensibilidade:
a)

Para cada 1 % a menos do diâmetro interno em uma canalização tem-se,
aproximadamente, 5 % a mais de perda de carga;

b)

Aumentar a vazão em uma mesma canalização significa aumentar as perdas
de carga e, conseqüentemente, sua pressão de serviço.
O resultado é:
J =λ

8Q 2
L
τ 2 gD 5

A expressão acima permite fazer as seguintes análises de sensibilidade:
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a)

Comparar dois tubos de mesmo tipo com diâmetros internos diferentes, para
uma mesma quantidade de água a transportar (mesma vazão):

Considera-se duas canalizações A e B com características idênticas com
exceção do diâmetro interno (Di), que a título de exemplo será de diâmetro 200 mm
para a canalização A e 250 mm para a canalização B.
Utilizando a equação 3 e relacionando as expressões das perdas de carga
das canalizações A e B tem-se:
8Q 2
λ 2 5 L
D
JA
τ gD A
=
=  B
2
D
JB
8Q
λ 2 5 L  A
τ gD B

5

5

  250 
 = 
 = 3,05
  200 

Do resultado obtido, pode-se afirmar que a canalização A de diâmetro interno
200 mm apresenta uma perda de carga cerca de três vezes superior à canalização B
de diâmetro interno 250 mm.
Segue-se a comparação com a canalização A de diâmetro interno 200 mm
com uma canalização C de diâmetro interno 190 mm, ou seja, uma área 10 % menor
mantidas todas as demais condições inalteradas. Utilizando a equação 3 e
relacionando as expressões das perdas de carga das canalizações A e C tem-se:

JC
=
JA

λ

8Q 2
L
π 2 gDC5

λ

8Q 2
τ 2 gD A5

D
=  A
D
L  C

5

5

  200 
 = 
 = 1,29
  190 

Do resultado obtido, pode-se afirmar que a canalização C de diâmetro interno
190 mm apresenta uma perda de carga cerca de 30% superior à canalização A de
diâmetro interno 200 mm.
De modo simplificado, pode-se afirmar que para cada 1% a menos do
diâmetro interno em uma canalização tem-se, aproximadamente, 5 % a mais de
perda de carga.
b)

Verificar as conseqüências do aumento da vazão em uma canalização nas
perdas de carga.

Considerando uma canalização que opera com uma vazão QA de 100 l/s e
que passa a ser operada com uma vazão QB de 120 l/s. utilizando a equação 3 e
relacionando as expressões das vazões B e A tem-se:
JB
=
JA

λ
λ

8Q B2

τ 2 gD 5
8Q A5

τ 2 gD 5

L

Q
=  B
Q
L  A

2

2


 120 
 = 
 = 1,44
 100 
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Do resultado obtido, pode-se afirmar que um aumento de 20% na vazão
redundou em um aumento de perdas de carga de 44%.
Aumentar a vazão em uma mesma canalização significa aumentar as perdas
de carga e, conseqüentemente, sua pressão de serviço.
Para cada 1% de aumento na vazão de uma dada canalização teremos,
aproximadamente, 2% a mais de perda de carga.
Como se pôde constatar, ao dimensionar e especificar tubos para o transporte
de fluidos, não se deve ser induzidos a considerar o diâmetro nominal DN como
valor de cálculo nas fórmulas e programas e sim, o diâmetro interno útil, conforme
está demonstrado nos cálculos acima.
6.8 Importância e significado da rugosidade “K”
As variações de rugosidade “k” têm importância no cálculo das perdas de
carga. Há também que ser considerado neste cálculo, o atrito da água sobre ela
mesma, ou seja, o primeiro termo da fórmula de Colebrook.
A rugosidade "k", expressa em milímetros, é um coeficiente empírico que
permite ajustar o modelo de Colebrook às medições experimentais. A rugosidade "k"
é, portanto, um coeficiente utilizado na prática, para integrar todos os fatores que
aumentam as perdas de carga em relação a uma canalização idealmente lisa. Ver
Figura 28 quanto à aparência espelhada no interior do tubo de PRFV. Os fatores que
influenciam seu comportamento são:
a)
b)
c)
d)

A rugosidade real da superfície interna dos tubos;
As singularidades (existência de curvas, juntas etc.);
Os defeitos de alinhamento;
Os depósitos e incrustações, ver Figura 28, como a parede do tubo deve ser
espelhada.

(Fonte: AMITECH, 2004).
FIGURA 28 Aparência espelhada na parede interna do tubo.
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Quanto aos valores da rugosidade equivalente nos tubos, serão utilizados os
valores correspondentes, de material ou fabricante, constantes da Tabela 5. Como
se pode constatar, ao dimensionar e especificar tubos para o transporte de fluidos,
não se deve ser induzido a considerar o diâmetro nominal DN como valor de cálculo
nas fórmulas e programas e sim, o diâmetro interno útil.
6.9 Deflexão angular por movimentação do terreno
A experiência mostra que, quando ocorre movimentação do terreno, as
canalizações devem poder acompanhar as deformações impostas pela massa de
solo em movimento, em lugar de resistir às tensões mecânicas (tensão axial e
flexão). Enquanto o tubo de PRFV suporta deflexão angular máxima de 3o (para
PN16), os tubos de ferro fundido dúctil podem ter deflexão angular de até 5º,
dependendo do diâmetro. Conforme se pode verificar nos catálogos dos fabricantes
tanto de ferro fundido dúctil como de PRFV e é prática na montagem das tubulações,
evitando-se blocos de ancoragem, assim, ocupando menos o subsolo urbano.
6.10 Golpes de ariete
O golpe de aríete em uma canalização surge quando se modifica
bruscamente a velocidade do fluido dentro desta canalização, ver Figura 29,
provocando uma grande variação de pressão. Esta onda é propagada ao longo da
rede sob a forma de ondas de sobrepressão e subpressão, com amplitude e
velocidade que dependem do material do qual é fabricado o tubo e da velocidade
média do fluido na linha.
Em termos gerais, pode-se dizer, que o golpe de aríete pode ocorrer, devido a
interrupção brusca de escoamento, motivada pelo fechamento de válvulas ou
paradas repentinas de bombas.
Supõe-se, um fechamento brusco da válvula, interrompa subitamente o
escoamento. Isto, acarretará a introdução de uma onda de sobrepressão que
caminhará no sentido oposto ao escoamento, para o reservatório, que ao ser
atingido, a onda retornará a válvula como depressão, onde chegando neste ponto,
repetirá o processo sucessivamente até o fenômeno de dissipar.
E ainda, com o fechamento de válvula, têm-se dois tipos de manobras
diferentes, de acordo com a comparação entre o tempo (t) de fechamento da válvula
e o tempo em que a onda de sobrepressão leva para ir e voltar de uma extremidade
a outra na tubulação.
A sobrepressão máxima ocorre quando a manobra é rápida, pois a onda de
depressão, ainda não atuou totalmente.
Nas paradas de bombas, por falta de energia elétrica, ocorrerá uma onda de
depressão em direção ao reservatório, ou a outro ponto alto, até o momento em que
a inércia é vencida pela ação da gravidade.
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(Fonte: AMITECH, 2004).
FIGURA 29: Representação esquemática do Golpe de Aríete.
Estas sobrepressões e subpressões, conforme ilustram as Figuras 30 e 31,
vão reduzindo de amplitude ao longo do tempo.
O transiente hidráulico gerado é função da manobra, e esta pode se dar nas
seguintes condições de operação, no caso de sobrepressões:
a)

Condições emergenciais: ocorrem na instalação quando algum equipamento
não opera nas condições previstas pelo projeto, por falha mecânica ou
operacional (exemplo: inoperância de uma válvula de alívio)

b)

Condições anormais extremas: tais condições são as que surgem quando
alguns dos equipamentos apresentam falhas mecânicas que impede sua
correta atuação no sistema (exemplo: ruptura do eixo do grupo motor bomba:
a inércia do motor não contribui para a desaceleração do conjunto resultando,
portanto, condições transitórias extremas).

c)

Condições normais de operação: manobras normais (exemplo: fechamento de
válvula) ou acidentais com dispositivo de proteção em funcionamento
(exemplo: parada de bomba com válvula de retenção com fechamento
instantâneo e válvula de alívio em funcionamento).
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(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003).
FIGURA 30: Ondas de Sobrepressão no interior do tubo.
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No caso de subpressões, são as seguintes as condições:
a)
b)
c)
d)

Início do golpe de aríete (onda de sobrepressão), quando poderá haver
ruptura do tubo;
Plenitude da onda de sobrepressão;
Propagação da onda de sobrepressão;
Retorno da onda de sobrepressão, dando início a subpressão.

(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003).
FIGURA 31: Ondas de Subpressão no interior do tubo.
Cada vez que a pressão interna torna-se inferior à pressão atmosférica, existe
o risco de cavitação e colapso.
As oscilações de pressão enfraquecem o material da canalização devido à
fadiga ser ainda maior. Na sobrepressão, o golpe é muito perigoso sendo, portanto,
necessária à instalação de equipamentos de apoio para atenuar o efeito do golpe.
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A elasticidade do tubo de PRFV é superior à elasticidade dos tubos de ferro
dúctil. Devido a este fato, a sobrepressão transiente dos tubos de PRFV é
aproximadamente 50% menor do que as encontradas nos tubos de ferro fundido
dúctil nas mesmas condições de operação e manobras.
Como se pode observar nos transitórios, as pressões mínimas podem chegar
perto de 0, ou seja, a subpressão no tubo é de 1 atm. A parede do tubo deve resistir
a essa subpressão acrescida do peso do solo. Assim a solicitação causada pela
subpressão acrescida do esforço gerado pelo reaterro não pode ser igual à pressão
de colapso do tubo. Caso contrário, o tubo entra em ruptura por colapso.
Segundo a Saint-Gobain, 2003, a simulação do sistema hidráulico, conforme
ilustra a Figura 32, contempla dois reservatórios, válvula borboleta e uma válvula de
alívio, intercaladas, onde a adução ocorre por gravidade. A manobra é feita através
de fechamento da válvula borboleta em um ∆t com falha da válvula de alívio.
A seguir encontra-se a descrição do sistema a ser simulado:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Extensão da adutora: 3000 metros;
Diâmetro: 600 mm;
Fator de atrito: 0,014 (PRFV) e 0,016 (Fofo);
Módulo de elasticidade do PRFV: 90.000 kgf/cm² ;
Válvula Borboleta;
Tempo de fechamento da válvula: 20 segundos;
Vazão no regime permanente: 0,9 m3/s;
Pressão de abertura da válvula de alívio: 80 m.c.a.;
Cota da válvula: 0 metros;
Cota do nível d’água a jusante da válvula: 10 metros;
Cota do nível d’água do reservatório de montante: 70 metros;
Cota do piso do reservatório de montante: 60 metros.

(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003)
FIGURA 32: Representação esquemática de um sistema.
A resposta dos dois materiais ao golpe de ariete é a seguinte:

69

Transitórios observados:
A envoltória das pressões do sistema R1-R2 em ferro fundido dúctil, sem
válvula de alívio, pressões de serviço e transiente dos tubos de ferro fundido dúctil e
PRFV com E = 90.000 kgf/cm², para uma celeridade de 1.024,2 m/s, podem ser
observadas na Figura 33.
350

Pressão (m.c.a.)

300

Pressão Transiente FºFº K7

250

Pressão de Serviço FºFº K7

200

Pressão Transiente PRFV pn 10
Pressão de Serviço PRFV pn 10

150

Curva de pressões mínimas do
transitório

100

Curva de pressões máximas do
transitório

50
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Distância (m)

(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003).
FIGURA 33: Gráfico das envoltórias de pressões do Sistema, com celeridade
de 1.024.2 m/s.
A envoltória das pressões do sistema R1-R2 em ferro fundido dúctil, sem
válvula de alívio, pressões de serviço e transiente dos tubos de ferro fundido dúctil e
PRFV com E = 90.000 kgf/cm², para uma celeridade de 845,4 m/s, podem ser
observadas na Figura 34.
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(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2003).
FIGURA 34: Gráfico das envoltórias de pressões do Sistema, com celeridade
de 845.4 m/s.
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Apesar de ser um material mais flexível, e por isso apresentar uma velocidade
de onda menor do que a do Ferro Dúctil, o tubo de PRFV desempenha um transitório
semelhante, com um envoltório apenas um pouco mais amortecido.
Enquanto o tubo de ferro fundido dúctil trabalha bem aquém da sua pressão
de serviço, garantindo uma segurança elevada à ruptura, os tubos de PRFV são
solicitados além da pressão de transiente, o que condiciona sua ruptura.
Observou-se nos transitórios que as pressões mínimas podem chegar perto
de 0, ou seja, a subpressão no tubo é de 1 atm. ≈ 1 kgf/cm² ≈ 1 bar. A parede do
tubo deve resistir a essa subpressão acrescida do peso do solo. Assim a solicitação
causada pela subpressão acrescida do esforço gerado pelo reaterro não pode ser
igual à pressão de colapso do tubo. Caso contrário, o tubo entra em ruptura por
colapso.
Ou seja, a pressão de colapso desses dois materiais fica por volta de 0,9
kgf/cm². O catálogo do fabricante do PRFV, informa que o tubo resiste a 1 kgf/cm2
de pressão negativa. Isso quer dizer que o tubo resistiria com um coeficiente de
segurança perto de 1, ao efeito da depressão. Isso corresponderia à depressão de
um golpe de ariete ocorrendo numa tubulação assentada ao ar livre. Quando a
canalização é enterrada tendo como condição de suportar o efeito da subpressão
que estiver submetida a cargas externas, tais como cargas rodantes, além da carga
realizada pelo solo de recobrimento.
“Por outro lado, as canalizações de ferro dúctil são desenhadas para suportar
pressões negativas e cargas de recobrimento”. (SAINT-GOBAIN, 2004).

6.11

Assentamento

O assentamento de uma tubulação varia em função das solicitações a que
esta será submetida, ver Figura 35, vala e reaterro, e dos materiais utilizados em sua
fabricação. Os tubos fabricados em ferro fundido dúctil possuem um elevado
coeficiente de rigidez que varia de acordo com a espessura e o diâmetro nominal,
permitindo desta forma um assentamento menos oneroso e rápido, pois não
necessitam de cuidados especiais tais como: compactação controlada, leito de
material selecionado (areia).
Neste item, será estudada uma comparação do custo de assentamento de
uma tubulação em ferro dúctil e uma tubulação em PRFV.
Os tubos fabricados em ferro fundido dúctil possuem elevado coeficiente de
rigidez, que varia de acordo com a espessura e o diâmetro nominal, permitindo,
desta forma, o assentamento da tubulação, menos oneroso e mais rápido, pois não
necessita de cuidados especiais, como leito de material selecionado.
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Cargas de superficie

Cargas de Tráfego

Carga do
recobrimento

Tipo e
densidade do
solo nativo
Tipo de
material de
reaterro e grau
de
compactação

Rigidez do tubo
Largura da vala

(Fonte: AMITECH BRAZIL TUBOS, 2003).
FIGURA 35: Vala e reaterro.
Para a compilação de dados sobre o assentamento do PRFV foram utilizadas
as recomendações dos fabricantes, considerando-se o seguinte tipo de
assentamento: para terrenos com baixa resistência mecânica ou com lençol freático
sobre o nível do fundo da vala, é necessário fazer uma fundação (base de suporte).
Para esta fundação deve-se utilizar pedra britada, saibro ou em “alguns casos uma
laje de concreto”.
As Tabelas 12,13,14 e 15 apresentam uma simulação para comparação de
custos para o diâmetro DN 400 entre o ferro fundido dúctil e o PRFV. O fundo da
vala deve ser cuidadosamente preparado com uma camada de 15 cm de material
selecionado (areia) e compactado com 90% “STANDARD PROCTOR”.
Tabela 12: Comparativo das dimensões da vala
DN

Tubo de Ferro dúctil

Tubo de PRFV

Largura

Altura

300

0,60

0,86

0,60

1,45

400

0,70

1,04

0,80

1,55

0,90

1,65

500
0,80
1,16
(Fonte: Elaborado pelo autor).

Largura Altura
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NOTAS:
a)
b)
c)

Dimensões em metros;
Tubo de Ferro Dúctil classe K7;
Grupo de solo B e assentamento Tipo 3 sob efeito de carga rodante.
Tabela 13: Volume de material a ser removido e transportado
Tubo de PRFV
Tubo de Ferro Dúctil
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
Vol.
DN Tubo
Vala Removido
Vala
Removido
m3
m3
m3
m3
m3
300 0,07
0,52
0,07
0,87
0,32
400 0,13
0,73
0,13
1,24
0,47
500 0,20
0,93
0,20
1,49
0,57
(Fonte: elaborado pelo autor).

Tabela 14: Quantidade de areia necessária para o assentamento do tubo de PRFV.

DN

Vol. Tubo

Tubo de PRFV
Vol. Leito Vol. Recobrimento

Vol. total

m3

m3

m3

m3

300

0,07

0,09

0,22

0,31

400

0,13

0,12

0,35

0,47

0,43

0,57

500
0,20
0,14
(Fonte: elaborado pelo autor).

TABELA15: Custo de assentamento para DN 400.
Custo
Tubo Ferro dúctil
Tubo PRFV
Unitário
Operação
(Fonte:
Custo
Custo
Quant.
Quant.
PINI,
(R$)
(R$)
2005)
Abertura de vala
12,62
0,63
7,95
1,13
14,26
Reaterro compactado
8,93
0,00
0,00
0,31
2,73
(controlado)
Reaterro compactado
2,00
0,12
0,24
0,11
0,22
(leve)
Areia
18,00
0,00
0,00
0,42
7,56
Escoramento da vala
9,88
1,94
19,16
3,00
29,64
Mão de obra
23,52
1,00
23,52
1,80
42,33
Total
50,87
Total
96,75
(Fonte: elaborado pelo autor).
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6.12

Movimentos de terreno

O sucesso da realização de uma canalização de PRFV fica demasiadamente
dependente da qualidade do ambiente no qual ela é assentada, pois, sozinho, não
teria a capacidade de garantir um grau de segurança suficiente, conforme já
discutido no item assentamento. Isso requer a certeza de que o projeto foi
estabelecido de maneira correta, levando-se em consideração todos os parâmetros
desse material e de que a realização e fiscalização da obra foram observadas e
descritas em projeto.
As propriedades descritas nos parágrafos precedentes conferem ao ferro
fundido dúctil um ótimo desempenho em caso de movimentos de terreno e
carreamento.
6.13

Cargas de recobrimento

Para a determinação das dimensões da vala de instalação da adutora e para
verificação do comportamento, é realizado um cálculo estático, que possui extrema
importância na avaliação das cargas as quais os tubos estarão submetidos.É uma
ferramenta de grande importância para a determinação da rigidez mínima dos tubos.
Este cálculo é feito de acordo com uma planilha que segue o roteiro descrito no
capítulo 5 da norma M-45 da AWWA (1996).
A escolha da rigidez dos tubos em uma instalação enterrada é função do tipo
de solo nativo, do tipo de material de reaterro, da largura da vala, das profundidades
máximas e mínimas da vala e da presença de cargas acidentais e de tráfego no
local, conforme ilustra a Figura 36.

Reaterro superior: material localizado na
parte da vala que se estende desde o
reaterro secundário até a superfície.

Recobrimento
Solo
nativo
Largura
da vala
Diâmetro do
tubo

Reaterro primário: é o material que se encontra
entre o leito e o reaterro secundário.
Rins: material compactado localizado abaixo
do tubo, que fornece um forte suporte á
tubulação.
Leito: é o material utilizado para suportar o tubo
no fundo da vala. Normalmente é granular e
com graduação específica.

(Fonte: AMITECH BRAZIL TUBOS, 2003).
FIGURA 36: Cargas e Recobrimentos.
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Isso conduz a possibilidades de mau desempenho da canalização em caso
de passagem de cargas rodantes não-previstas, em terrenos em que as
canalizações são enterradas a profundidades pouco elevadas. Cabe prever uma
proteção à tubulação, como uma laje de concreto, por exemplo.
Por outro lado, e para todos os processos de fabricação, a zona central do
tubo de PRFV é a única a ser mecanicamente resistente. Quando o tubo trabalhar
em flexão, no caso das cargas de reaterro, o laminado interno do tubo na geratriz
superior e o laminado externo do tubo na geratriz inferior são os que mais são
solicitados em tração.
6.14

Opção de juntas travadas

Para a tubulação em PRFV, além de não ser recomendável o procedimento
de soldagem, não existe qualquer outra opção para o travamento de juntas. Por isso,
sempre que existir uma mudança de direção ou uma mudança no diâmetro (no caso
de curvas e reduções), faz-se necessária à construção de um bloco de ancoragem.
Já os tubos de ferro fundido dúctil apresentam a opção de travamento de
juntas, eliminando a necessidade do bloco de ancoragem, como mostra Figura 37.
Isso garante que a conexão tenha desempenho igual ao da tubulação. Para
conexões com DN até 300 utiliza-se a junta travada interna (JTI); já para os
diâmetros até 1200 mm, a solução é a junta travada externa.

(Fonte: SAINT-GOBAIN, 2001).
FIGURA 37: Juntas travadas para tubos de ferro fundido.
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6.15 Parâmetros comparativos entre materiais das tubulações
A Tabela 16 apresenta algumas características dos principais materiais
utilizados em tubulação de adutoras, que devem ser consideradas na seleção dos
materiais.
TABELA 16: Características gerais das tubulações
CARACTERÍSTICAS

AÇO

Fº Fº Dúctil

PEAD

PRFV

PVC

Resistência ao
escoamento (C)

130

130

150

150

160

Resistência à pressão
interna

Alta

Alta

Resistência ao
choque

Forte

Forte

Forte

Fraco

Fraco

Para linha de recalque

Ótimo

Razoável

Fraco (evitar)

Ótimo

Fraco (evitar)

Resistência a solos
ácidos

Fraco

Depende de
revestimentos
especiais

Forte

Forte

Forte

Resistência às cargas
externas

Forte

Forte

Fraco

Forte

Fraco

Vazamentos

Pouco

Tem

Pouco

Tem

Tem

Resistência à
corrosão

Fraco

Forte

Forte

Forte

Forte

Facilidade de reparos

Médio

Médio

Facilidade
média

Médio

Fácil

Média
facilidade

Fácil

Exige cuidados
especiais

Fácil

Exige cuidados
especiais

Exige cuidados
com solda e
revestimento

Fácil

Média
facilidade

Fácil

Média
facilidade

Assentamento e
recobrimento

Montagem

Preço do tubo

Diâmetro máximo

Caro

2500 mm

Baixa
Média
(máx.120mca) (max.320mca)

Baixa
(máx.100mca)

Mais barato
Mais barato
Mais barato q o que o FºFº
que o PVC nos Mais barato de
Dúctil para
FºFº , cerca de
diâmetros >
todos
diâmetros até
30%
200mm
200mm
1200 mm

(Fonte: ALAMBERT JR., 1995, p.126).

1200 mm

2400 mm

300 mm
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7 ESTUDO DE CASO DO SISTEMA PRODUTOR SANTO ANDRÉ
Este capitulo é dedicado ao estudo de caso do Sistema Produtor Santo
André, município de Santana de Parnaíba, que será implementado, ainda projeto
piloto na Sabesp, com o uso do material de PRFV nas adutoras, tanto de recalque
como de gravidade.
Os estudos do citado projeto piloto concentraram-se no uso para a tubulação
do C-PRFV, tubo de Poliéster reforçado com fibra de vidro centrifugado, origem da
letra “C” na sigla.
7.1 Características do empreendimento
O empreendimento proposto visa ao abastecimento de água do reservatório
do setor Sede e do reservatório do setor Fazendinha; do Município de Santana de
Parnaíba, Estado de São Paulo, a partir do barramento do Ribeirão Santo André,
afluente da margem esquerda do rio Tietê.
Este novo sistema produtor prevê a captação, o tratamento, a adução e
reservação para distribuição de uma vazão regularizada de 200 l/s e será composto
pelas seguintes unidades:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Barragem de terra;
Caixa de areia e torre de tomada para captação;
Estação elevatória de água bruta, EEAB;
Adutora de água bruta no diâmetro de 400 mm, utilizando material de
poliéster, (C-PRFV);
Estação de tratamento de água convencional, ETA;
Estação elevatória de água tratada, EEAT;
Adutora de água tratada no diâmetro de 200 mm, da ETA para o reservatório
Sede, utilizando material de ferro fundido dúctil;
Booster de água tratada;
Adutora de água tratada no diâmetro de 400 mm, da ETA para o reservatório
Fazendinha, utilizando material de poliéster (C-PRFV);
Reservatório Sede, volume 5.000 m3;
Reservatório Fazendinha. Volume 5.000 m3.

7.2 Localização
As unidades componentes do sistema estarão localizadas na porção centronorte do município, envolvendo sua Sede e o setor Fazendinha.
A partir da tomada de água no Ribeirão Santo André, a adutora de água bruta
segue pela Estrada dos Romeiros em direção à Estação de Tratamento de Água,
próxima do centro histórico da cidade. Na saída da ETA uma das adutoras segue até
o Reservatório Sede, e a outra segue em direção ao Reservatório Fazendinha.

77

Atualmente os sistemas de abastecimento de água existentes para esses
setores atendem à população de forma precária, estando previsto o aproveitamento
das áreas dos Centros de Reservação da Sede e da Fazendinha, da Sabesp, para a
ampliação, em 10.000 m3, a capacidade atual de reservação. O déficit existente, no
que se refere ao índice de atendimento por redes de distribuição de água, ocorre por
conta da falta de capacidade de produção e tende a se agravar no futuro, caso não
seja ampliada à capacidade dos sistemas produtores existentes.
7.3 População urbana
A população do município de Santana do Parnaíba, segundo o Censo 2000,
(IBGE, 2000) é de cerca de 74.828 habitantes.
A população que será atendida pelo Sistema Produtor Santo André
corresponde a 41.040 habitantes.
7.4 Situação operacional atual
São diversas as fontes utilizadas para o abastecimento de água do município
de Santana do Parnaíba: captações superficiais, captações subterrâneas através de
poços tubulares profundos, injeções do Sistema Adutor Metropolitano – SAM, e
ainda sistemas mistos.
Existem, no total, sete sistemas de abastecimento, são eles: Santana do
Parnaíba – Sede, Alphaville/ Tamboré, Fazendinha/ Parque 120, Cidade São Pedro,
Colinas de Anhanguera, Jardim Isaura/ Parque Santana e Aldeia da Serra. No
município existem quatro ETAs, com capacidades que totalizam 140 l/s.
Atualmente o percentual de atendimento por sistemas de abastecimento de
água do município de Santana do Parnaíba corresponde a 84 %. Vazões
demandadas (sem as perdas) são da ordem de 11.800 m3 / dia. O índice de perdas
é de 34,92 % e o percentual de micromedição é de 100 %.
Como o atual sistema de abastecimento de água, os setores Sede e
Fazendinha estão com capacidade limite e total de 11.800 m3. A utilização atual da
capacidade do sistema de 100%.
7.4.1 Sistema de abastecimento existente
a)

Setor Sede

Atualmente a Sede conta com duas fontes de abastecimento sendo uma
captação superficial no Ribeirão Santo André e outra, subterrânea em poços,
conforme mostra o esquema de abastecimento na Figura 38. Na localização atual da
captação no Ribeirão Santo André pode-se extrair até 45 l/s, porém o fator limitante
é a capacidade de tratamento da estação compacta convencional que já sofreu
ampliação e possui capacidade para tratamento de 38 l/s.
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O recalque até a ETA é feito por uma tubulação com 7 km de extensão e 200
mm de diâmetro. O centro de reservação da zona baixa está localizado na área da
ETA, contando com três reservatórios com capacidades de 140, 160 e 100 m³. Os
três poços tubulares profundos P1, P2 e P3 produzem 45, 45 e 40 m³/h,
respectivamente e abastecem parte da rede da zona alta da cidade. O tratamento
destas águas é efetuado por desinfecção com cloro e fluoretação.
A água destes poços recalcada para o centro de reservação do Jardim São
Luiz, através de linhas de recalque de 150 mm de diâmetro, com extensões de
1.350, 1250 e 800 m, respectivamente. São quatro os reservatórios da zona alta,
sendo um com capacidade de 300 m³ e o restante com capacidade de 20 m³.
O volume de água reservado nos reservatórios da ETA é distribuído para a
rede da zona baixa e parte recalcado para o centro de reservação, conforme mostra
a Figura 39, do Jardim São Luiz, que misturado à água dos poços, é distribuída na
zona alta e baixa do extremo Oeste da Cidade. Não existe medidor de vazão e o
controle operacional é manual. A extensão da rede de distribuição na sede é de
aproximadamente 28.279 m, com diâmetros variando entre 50 e 200 mm.
Reservatório Jardim São Luis

Eta Santana de Parnaíba
Sede
Distribuição

Poço P2 São Luis

Poço P3
São Luis

Poço P1 São Luis

(Fonte: Sabesp, 2003).
FIGURA 38: Esquema de abastecimento do Setor Sede em Santana
de Parnaíba.
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(Fonte: Sabesp, 2003).
FIGURA 39: Reservatório São Luis – Sede.
b)

Setor Fazendinha

O abastecimento do reservatório Fazendinha é realizado a partir de sete
poços tubulares profundos denominados P1, P2, P3, P5, P6 e P11, conforme
esquema de abastecimento na Figura 41, os quais produzem, respectivamente, 21,
18, 13, 60, 29,5, 136 e 144 m³/h. O tratamento destas águas é feito por adição de
cloro e flúor e posteriormente são encaminhadas para o centro de reservação
Fazendinha, conforme ilustra a Figura 40, que conta com dois pequenos
reservatórios cilíndricos com 3 m de diâmetro, com capacidade de 50 m³ cada.
A zona alta é abastecida por um booster e a zona baixa por gravidade. A rede
de distribuição tem aproximadamente 18 km de extensão e diâmetros entre 50 e
200 mm.

(Fonte: Sabesp, 2003).
FIGURA 40: Reservatório Fazendinha.
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Reservatório Fazendinha R1 e R2

Distribuição

Booster Fazendinha
ZA
Distribuição

Poço P11
Fazendinha

Poço P5
Fazendinha

Poço P2
Fazendinha
Poço P3
Fazendinha

Poço P1
Fazendinha

Poço P6
Fazendinha

(Fonte: Sabesp, 2003).
FIGURA 41: Esquema de abastecimento do Setor Fazendinha em Santana
de Parnaíba.
Na localização atual da captação no Ribeirão Santo André, pode-se extrair até
45 l/s, porém o fator limitante é a capacidade do tratamento da estação compacta
convencional, que já sofreu ampliações e possui capacidade de tratamento de 38 l/s.
O recalque até a ETA é feito por uma tubulação com 7 km de extensão e 200
mm de diâmetro.
O centro de reservação da zona baixa está localizado na área da ETA,
contando com três reservatórios com capacidade totalizando 400 m3.
Os três poços tubulares profundos produzem 14 l/s e abastecem parte da
rede da zona alta da cidade. O tratamento destas águas é efetuado por desinfecção
com cloro e fluoretação.
As águas desses poços são recalcadas para o centro de reservação do
Jardim São Luiz através de linhas de recalque de 150 mm de diâmetro, com
extensões de 2.150 m. São quatro os reservatórios da zona alta, totalizando uma
capacidade de 380 m3.
A água reservada nos reservatórios da ETA é distribuída para a rede da zona
baixa e parte recalcada para o centro de reservação do Jardim São Luiz, que
misturada à água dos poços, é distribuída na zona alta e baixa do extremo oeste da
cidade. Não existe medidor de vazão e o controle operacional é manual. A extensão
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da rede de distribuição na sede é de aproximadamente 28.280 metros, com
diâmetros variando de 50 e 200 mm.
O abastecimento do Setor Fazendinha é realizado a partir de sete poços
tubulares profundos, que produzem um total de 112 l/s, conforme esquema de
abastecimento na Figura 41.
O tratamento destas águas é feito por adição de cloro e flúor e posteriormente
são encaminhadas para o centro de reservação Fazendinha, que conta com dois
pequenos reservatórios cilíndricos com capacidade de 50 m3 cada.
A zona alta é abastecida por um booster e a zona baixa por gravidade. A rede
de distribuição tem aproximadamente 18 km de extensão e diâmetros que variam
entre 50 e 200 mm.
7.5 Projeto proposto
Prevê-se uma captação superficial no Ribeirão Santo André e execução de
barragem de terra, conforme mostra a Figura 42 com vertedouro em concreto, com
sistema de dissipação de energia em degraus, a ser implantada próxima à foz do
Ribeirão Santo André, a 170 m da Estrada dos Romeiros, num ponto a cerca de 2,5
km da sede do município de Santana do Parnaíba.
A barragem terá cerca de 100 m de comprimento, altura máxima de 15 m,
vertedouro de soleira vertente livre com 30 m de extensão, executada pelo método
de aterro de ponta em camadas sucessivas.

(Fonte: Sabesp, 2003).
FIGURA 42: Ribeirão Santo André próximo ao ponto onde será
executada a barragem.
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7.5.1 Elevatórias
O projeto prevê uma elevatória de água bruta, uma de água tratada para o
reservatório Sede e um booster para o reservatório Fazendinha.
a)

Estação elevatória de água bruta

A Estação Elevatória de Água Bruta localizar-se-á na própria Torre de
Tomada. A tomada d’água será feita no futuro lago a ser formado com a implantação
da barragem, através de uma caixa de areia com largura de 2,50 m e extensão de
10 m, seguida de uma Torre de Tomada, de seção retangular de 6,00 m x 7,20 m e
que contará com aberturas dotadas de gradeamento em 3 níveis com cotas
diferentes.
Sobre a torre foram previstas duas bombas operacionais e mais uma de
reserva, de eixo vertical, de velocidade constante, vazões unitárias de 100 l/s, com
potência unitária de 200 CV, para o recalque da água bruta para a ETA.
b)

Estação elevatória de água tratada

A Estação Elevatória de Água Tratada localizar-se-á na área da ETA e
recalcará a água desde o reservatório pulmão da ETA até a caixa de reunião do
reservatório Sede.
Foram previstas duas bombas operacionais, sendo uma de reserva na
edificação da elevatória, que abrigará também as bombas para elevatória de água
de serviço da ETA.
As bombas serão do tipo centrífuga de eixo horizontal, com sucção afogada,
de velocidade constante, com potências unitárias de 75 CV e vazões unitárias de 42
l/s.
c)

Booster

O Booster de Água Tratada estará localizado a cerca de 1.360 m a jusante da
ETA, a 500 m a jusante da ponte sobre o rio Tietê, na Estrada de Ipanema, distante
cerca de 180 m de seu início, no lado direito da estrada, sentido Santana do
Parnaíba - Fazendinha, em terreno sem edificação.
Será constituído por três conjuntos motor-bomba de eixo horizontal, de
velocidade constante, com potência unitária de 250 CV e vazão unitária de 79 l/s,
para recalcar a água tratada até o reservatório Fazendinha.
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7.5.2 Adução
O sistema será composto de uma adutora de água bruta, que sairá da
elevatória de água bruta até a estação de tratamento de água e duas adutoras de
água tratada, uma que abastecerá o reservatório Sede e a outra que abastecerá o
reservatório Fazendinha.
a)

Adutora de água bruta

A adutora de Água Bruta terá extensão de aproximadamente 3.840 m e
diâmetro de 400 mm, em tubo centrifugado de poliéster reforçado com fibra de vidro,
C-PRFV, interligando a elevatória de água bruta - EEAB a estação de tratamento de
água - ETA.
b)

Adutoras de água tratada

O sistema será composto por duas adutoras de água tratada: a adutora para
o reservatório Sede e a adutora para o reservatório Fazendinha. A adutora de água
tratada para o reservatório Sede terá extensão total de aproximadamente 1.500 m e
diâmetro de 200 mm em tubo de ferro fundido dúctil.
A adutora de água tratada para o reservatório Fazendinha, com extensão total
de aproximadamente 11.045 m e diâmetro de 400 mm será executada em tubo
centrifugado de poliéster reforçado com fibra de vidro, C-PRFV, interligando o
reservatório pulmão da ETA até o reservatório Fazendinha.
7.5.3 Tratamento
A Estação de Tratamento de Água do Sistema estará localizada na área
urbanizada da sede de Santana de Parnaíba, ocupando parte do terreno atual da
Indústria de Papelão Brasil Ltda., que se encontra desativada e parcialmente
demolida.
A capacidade de tratamento nominal da estação será de 200 l/s, em função
da capacidade de regularização da barragem sobre o córrego Santo André,
eventualmente, esse valor poderá ser excedido em até 20 %, sob regime de
sobrecarga hidráulica temporária. Com uma vazão mínima de produção na ETA, da
ordem de 100 l/s.
A ETA será constituída de quatro blocos: prédio de administração e controle,
processos hidráulicos, processos químicos e unidades da fase sólida.

84

O processo de tratamento proposto é do tipo convencional, com coagulação,
floculação, decantação, filtração, desinfecção, com lavagem dos filtros por autolavagem e reaproveitamento da água de lavagem dos mesmos, adensamento de
lodo por gravidade, de maneira a garantir teor de sólidos mínimo de 25 % no lodo
desaguado e destinação final em aterro sanitário.
7.5.4 Reservação
Serão construídos 2 reservatórios no sistema, um no setor Sede e outro no
setor Fazendinha, ambos de concreto armado, com duas câmaras e com volume
total de com 5.000 m3, cada reservatório.
a)

Reservatório Sede

O reservatório Sede será executado na área do Centro de Reservação Sede
existente.
Será do tipo apoiado, em concreto protendido, constituído por duas células de
2.500m3 cada, com dimensões de largura: 6,50 m, comprimento: 40,00 m e altura útil
de 9,60 m.
b)

Reservatório Fazendinha

O reservatório Fazendinha será executado na área do Centro de Reservação
Fazendinha existente. Será do tipo apoiado, em concreto protendido, constituído por
duas células de 2.500m3, com as dimensões de largura de 14,50 m, comprimento de
24,00 m e altura útil de 8,90 m.
7.6 Diagnóstico ambiental preliminar da área de influência
A área de influência direta dos impactos sobre os meios físico e biótico
abrange toda a área de implantação das unidades componentes do sistema,
incluindo todo o caminhamento das adutoras.
O diagnóstico ambiental, foi executado para aprovação dos órgãos
ambientais, encontra-se no relatório R8 – Relatório Ambiental Preliminar do Sistema
Produtor Santo André, do Contrato 9707/00, firmado entre a Sabesp e o Consórcio
SNE e encontra-se disponível para consulta no arquivo técnico da Sabesp.
A avaliação ambiental realizada permitiu a identificação dos principais
impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação do
empreendimento, assim como foram indicadas as medidas mitigadoras propostas.
Particularmente para as águas superficiais, a área de influência direta será o
próprio ribeirão Santo André e as margens do reservatório formado pela barragem,
em função da alteração da qualidade das águas a ser provocada pelo barramento. E
indireta, o rio Tietê, a jusante da confluência do Ribeirão Santo André, visto que
haverá influência na vazão do mesmo.
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Por tratar-se de empreendimento voltado ao abastecimento público de água e
visto que os potenciais impactos negativos e positivos não demonstram exceder os
limites municipais, estabeleceu-se sua área de influência indireta para o meio sócioeconômico o Município de Santana de Parnaíba.
7.7 Caracterização do meio físico
As condições de influência do meio físico com o sistema são:
a)

Localização

O empreendimento será implantado na porção central seguindo em direção à
porção norte, de Santana de Parnaíba, município situado no extremo oeste da
Região Metropolitana de São Paulo.
As coordenadas geográficas da sede do Município são 22º 26’ 39” S de
latitude e 49º 55’ 04” W de longitude. Suas divisões territoriais são marcadas ao
norte com Pirapora do Bom Jesus e Cajamar, ao Sul, faz divisa com Barueri e
Itapevi, a leste com São Paulo e, a oeste com Araçariguama e seu território ocupa
cerca de 176 km².
A área de drenagem do ribeirão Santo André, no local da futura barragem, é
da ordem de 25,7 km2, aferida em cartas 1:25.000 da EMPLASA. A bacia tem forma
mais alongada na direção sul-norte, limitada pelas serras do Itaqui e Voturuna,
sendo que as cabeceiras alcançam à cota 1.000 m. O ribeirão Santo André, cujo
leito tem cerca de 11 km, é tributário do rio Tietê e deságua no reservatório de
Pirapora, sendo inundado periodicamente num trecho de 2 km imediatamente a
montante da sua foz.
b)

Hidrografia

A bacia hidrográfica na qual se insere o Município é a do Alto Tietê. Os
principais rios de Santana de Parnaíba são o Rio Tietê e o Rio Juqueri, represados
pela barragem de Pirapora de Bom Jesus.
O Rio Tietê atravessa transversalmente a cidade no sentido sudestenoroeste. O Ribeirão Santo André é um dos afluentes da margem esquerda do Rio
Tietê.
c)

Disponibilidade hídrica

Para a definição da vazão máxima a ser captada de 200 l/s no sistema Santo
André, foram realizados estudos hidrológicos, concluindo-se ser possível obtê-la
contando com o efeito regularizador do lago formado e com uma possibilidade de
falha, ou seja, de não se atingir este valor em cerca de 5% do tempo.
O aproveitamento de toda a vazão do corpo d’água em alguns períodos do
ano não deverá causar danos à jusante, uma vez que a foz do Santo André se situa
a cerca de 200 m a jusante da barragem projetada, como mostra a Figura 43, sendo
que neste trecho não há nenhuma outra captação.

86

(Fonte: Sabesp, 2003).
FIGURA 43: Vista do barramento.
7.8 Caracterização do meio sócio-econômico
Tendo em vista os limites da investigação de um Relatório Ambiental
Preliminar, a Área de Influência do empreendimento, para fins da caracterização do
meio sócio econômico será definido pelos limites do município de Santana de
Parnaíba.
a)

Uso e ocupação do solo

A ocupação de Santana do Parnaíba apresenta grandes contrastes; abriga
bairros de baixa renda, assim como cerca de 14 condomínios fechados de luxo nos
bairros de Alphaville, Tamboré e Aldeia da Serra, com características e tendências
de crescimento diferenciados.
Em termos gerais, o rio Tietê divide o município na direção sudeste a
noroeste em duas partes.
A sede está localizada na porção ocidental onde se concentra a parte
institucional da cidade. A ocupação desta área é predominantemente residencial
com alguma atividade comercial pulverizada e pequeno número de indústrias. Nesta
porção ocidental, ao sul e a sudoeste estão localizados diversos loteamentos, alguns
destes indicando um vetor de expansão vindo de Barueri, destaca-se ainda o
loteamento Aldeia da Serra, de alto padrão, no limite com Barueri, similar à
Alphaville.
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O município possui uma área no extremo oeste definida no zoneamento como
ZPE – Zona de Preservação, englobando parte da bacia do Ribeirão Santo André,
equivalente à aproximadamente 7% da área total de Santana de Parnaíba.
Na parte oriental se concentram 70% das indústrias do município. A ocupação
nesta porção é mais desenvolvida tendo na porção norte e nordeste o núcleo
Fazendinha, próximo ao limite com Cajamar.
Outros assentamentos como: Colinas de Anhanguera, cidade São Pedro,
Panorama II, Chácaras do Solar, Bairro 120 também pertencem a esta porção do
município.
Na zona Sul localizam-se os conjuntos residenciais Alphaville 3 a 12 e Altos
de Alphaville. Existem outros loteamentos de alto padrão em implantação.
b)

Demografia

Para a caracterização a seguir, foram utilizados dados fornecidos pelo IBGE
para os anos de 1980, 1991 e 2000.
Do ponto de vista da ocupação de seu território, a densidade demográfica
apresentada pelo município é de 425 hab./km². Segundo dados do IBGE, a média de
moradores por domicílios, em 1991, era de 4,45, diminuindo para 3,85 em 2000,
valores acima da média para o Estado que foram de 3,89 e 3,51, respectivamente.
Na Tabela 17 são apresentados os dados populacionais para o período de
1980 a 2000, fornecidos pelos Censos e Contagem Populacional do IBGE.
TABELA 17: População de Santana de Parnaíba segundo os Censos Demográficos
população/Censo

1980

1991

1996

2000

Urbana

3.144

37.762

57.299

74.828

Rural

6.954

-

-

-

10098

37.762

57.299

74.828

Total
(Fonte: IBGE, 2000).

As taxas geométricas anuais de crescimento apresentadas pelo município
foram: 12,7 ao ano (1980-1991), e de 7,9 ao ano (1991-2000), enquanto que as
médias para o Estado, no mesmo período, foram de 2,1 e 1,8 respectivamente.
A implantação deste empreendimento tem como objetivo contribuir para a
elevação dos níveis de qualidade de vida da população de Santana de Parnaíba,
através do fornecimento de água tratada em quantidade necessária e adotando-se
tecnologias apropriadas, desde que se considere a variável ambiental
implementando medidas mitigadoras adequadas à conservação e/ou melhoria das
atuais condições do meio ambiente.
A ênfase desse projeto piloto utilizando tubos de C-PRFV é uma nova
experiência e opção de material para adução. Desta forma, na Tabela 18, se
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encontram os resultados da verificação das classes de pressão das adutoras do
Sistema Produtor.
TABELA 18: Classe de pressão da adutora
DN

CPmáx
(m)

PN

400

87,2

10

Pw (bar) PN>Pw

8,44

OK

Q (m3/s)

V (m/s) w (m/s)

0,22

1,65

410

Ps PN > (Pw +
(bar)
Ps) /1,4
2,91

OK

(Fonte: SABESP, 2002).
Como se pode observar, as classes de pressão especificadas para as
adutoras atendem aos requisitos de pressão do sistema, pois elas ficam em regiões
com características topográficas semelhantes. Portanto, um tubo com PN 16
atenderia com folga os requisitos de pressão do sistema.
7.9 Comparativo de consumo de energia elétrica
A proposta deste item é a elaboração de cálculos de perda de carga nas
adutoras, para demonstrar que, como as perdas nos tubos de PRFV são
significativamente menores, pode-se alcançar uma economia considerável no custo
com a energia elétrica consumida na estação elevatória de água bruta e do booster.
a)

Determinação das perdas de carga - PRFV x ferro dúctil
As perdas de carga nas adutoras serão calculadas pelas equações 6 e 7, de
Darcy-Weisbach, apresentadas no item 5.6.1 e reproduzidas a seguir:
(6)

hp = f ⋅

L V2
⋅
D 2g

ou
(7)

hp = 0,0826 ⋅

f ⋅ L ⋅ Q2
D5

sendo:
hp = perda de carga ao longo do comprimento do tubo (m);
f = fator de atrito (adimensional);
L = comprimento do tubo (m);
Q = vazão no tubo (m3/s);
D = diâmetro interno do tubo (m);
V = velocidade do líquido no interior do tubo (m/s).
Para o cálculo do fator de atrito, será utilizada a equação 8 e 9, de SwameeJain, que é dada por:
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f =

(8)

0,25
  k   5,74 
 +  0,9 
log
  3,7 D   Re 

2

sendo:
f = fator de atrito (adimensional);
k = rugosidade equivalente da parede do tubo (m);
D = diâmetro interno do tubo (m);
Re = número de Reynolds (adimensional).
O número de Reynolds é calculado pela seguinte expressão:

(9)

Re =

4⋅Q
π ⋅ D ⋅υ

sendo:
Re = número de Reynolds (adimensional);
D = diâmetro interno do tubo (m);
Q = vazão no tubo (m3/s);
 = טviscosidade cinemática do líquido = 1,31.10-6 m2/s.
Quanto aos valores da rugosidade equivalente nos tubos, serão utilizados os
valores da Tabela 19. Os valores do C-PRFV foram extraídos de ensaios e
pesquisas realizados em 2001 pela Universidade Federal de São Carlos.
TABELA 19: Valores de rugosidade do PRFV e do ferro fundido
Material

K (mm)

Fonte

CPRFV (G-TEC)

0,015

Amitech Brasil

Ferro Fundido Novo

0,1

Saint-Gobain

Ferro Fundido Usado
(30 anos)

1

Livro “Hidráulica Básica” de
Rodrigo de Melo Porto

(Fonte: AMITECH BRAZIL TUBOS, 2004).
Na Tabela 20 encontram-se os valores de perda de carga considerando tubos
de C-PRFV.
TABELA 20: Perdas de carga em tubos de CPRFV
Vazão
(m3/ s)

Comprimento
(m)

Diâmetro
Interno (m)

0,100

3.840

0,4132

235178 0,015

AAB
1,158
9.798
(Fonte: Elaborado pelo autor).

0,4132

371581 0,014 23,956970

Adutora
EEAB

Re

F

Hp (m)
4,058718
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No caso das perdas de carga para os tubos de ferro fundido , estas deverão
ser calculadas para 2 etapas: considerando tubo novo e considerando tubo usado.
Em seguida, será determinada uma perda de carga média neste período, a qual será
utilizada nos cálculos. Nas Tabelas 21 e 22, encontram-se os valores de perda de
carga considerando a utilização de tubos de ferro fundido novo e usado.
TABELA 21: Perdas de carga em tubos de ferro fundido novo.
Adutora Vazão
(m3/s)
EEAB

0,100

Comprimento Diâmetro
Interno (m)
(m)

Re

3.840

0,4134

235064 0,017 4,487319

0,4134

371402 0,16

AAB
1,158
9.798
(Fonte: Elaborado pelo autor).

F

Hp (m)

27,262644

TABELA 22: Perdas de carga em tubos de ferro fundido usado, por 30 anos.
Adutora Vazão
(m3/s)
EEAB

0,100

Comprimento Diâmetro
Interno (m)
(m)

Re

3.840

0,413

235064 0,025 6,692994

0,413

371402 0,025 42,171754

AAB
1,158
9.798
(Fonte: Elaborado pelo autor).

F

Hp (m)

Na Tabela 23, têm-se as diferenças de perda de carga entre tubos de ferro
novo e usado e a média da perda de carga durante o período considerado de 30
anos.
TABELA 23: Diferença entre as perdas de cargas de tubos novos e usados
∆hp FO FO

Adutora

Hp FO FO Novo

Hp FO FO Usado

EEAB

4,487318608

6,69299406

5,590156334

AAB

27,26264409

42,171753356

34,71719883

(média)

(Fonte: Elaborado pelo autor).
7.10 Diferença de consumo de energia elétrica
Para a determinação da diferença de consumo de energia elétrica é
necessário calcular a potência hidráulica necessária para recalcar a diferença de
perda de carga, por meio da aplicação da equação 10.
(10)

Pot =

γ ⋅ Q ⋅ ∆hp
η
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sendo:
Pot = potência requerida (kW);
γ = peso específico da água = 9,8 kN/m3;

Q = vazão (m3/s);
∆hp = diferença entre a perda de carga média no tubo de ferro e a no tubo de
CPRFV (m);
η = rendimento (adimensional) = 0,75.
Para estes cálculos, foram consideradas as vazões de projeto referentes ao
ano de 2020. O custo com energia elétrica pode ser calculado pela equação 11.
CEE = Pot ⋅ Re g ⋅ CkWh ⋅ 360

(11 )
sendo:

CEE = custo com energia elétrica (R$);
Pot = potência requerida (kW);
Reg = regime de bombeamento = 12 horas/dia;
CkWh = custo do kilowatt hora = R$ 0,16.
Portanto, na Tabela 24, são apresentados os valores da economia que se
pode obter no custo com energia elétrica nas estações de bombeamento, com a
alteração do material das tubulações de ferro para PRFV:
TABELA 24: Economia de energia com o PRFV
Adutora

∆hp (m)

Pot (kw)

Regime (h/dia)

Economia

EEAB

1,53

2,0

12

R$ 1383,15

AAB

10,76

22,2

12

R$ 15.354,91

Média Anual

R$ 16.738,05

Em 30 Anos

R$ 502.141,53

(Fonte: Elaborado pelo autor).
7.11 Cálculo estático do sistema
Para a determinação das dimensões da vala de instalação da adutora e para
verificação do comportamento, é realizado um cálculo estático, que possui extrema
importância na avaliação das cargas as quais os tubos estarão submetidos. É uma
ferramenta de grande importância para a determinação da rigidez mínima dos tubos.
Este cálculo é feito de acordo com uma planilha que segue o roteiro descrito
no capítulo 5 da norma M-45 da AWWA (1996).
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A escolha da rigidez dos tubos em uma instalação enterrada é função do tipo
de solo nativo, do tipo de material de reaterro, da largura da vala, das profundidades
máximas e mínimas da vala e da presença de cargas acidentais e de tráfego no
local.
A seleção da rigidez deve ser feita atendendo dois parâmetros:
•

Condições de instalação, que incluem solos nativos, tipo de preenchimento e
profundidade de instalação;

•

Pressão negativa, caso esta exista.

7.11.1 Classificação de solo nativo e de material de reaterro
Na tabela 3 da página 45 encontram-se informações a respeito da definição
do solo nativo e da escolha do material de reaterro, que são utilizadas no cálculo
estrutural de uma tubulação enterrada.
Em virtude de serem necessárias informações precisas a respeito dos tipos
de solo nativo local e que suas características podem variar ao longo do trecho onde
serão instalados os tubos das adutoras, realizou-se duas verificações estruturais,
considerando dois cenários possíveis:
•

Considerando solos do tipo 3, que são os encontrados atualmente na região
da obra;

•

Considerando um tipo extremo de solo nativo, do tipo 6, altamente instável e
com presença de nível freático.

As características do solo nativo se classificam de acordo com a norma ASTM
D1586 (ASTM, 1988) - Teste de Penetração Padrão. Na Tabela 3, pode-se observar
a relação entre os números de golpes típicos para os diferentes tipos de solo,
conforme as características dos mesmos.
Os materiais granulares devidamente compactados são ideais para aterro de
tubos, incluindo tubos de PRFV. Em um esforço para reduzir o custo de instalação
de tubos, muito freqüentemente o solo da vala escavada é usado como aterro da
zona do tubo.
Sem dúvida, as condições de instalação reais da obra se encontrarão em uma
posição média dentre as adotadas para os cálculos.
7.11.2 Parâmetros utilizados nos cálculos
Os parâmetros utilizados conduzem a determinação das condições de
dimensionamento da tubulação, condições de assentamento desejáveis para se
garantir, em condições seguras, a operação do sistema. Basearam-se nos dados
experimentais obtidos em adutoras de características semelhantes de sistemas de
abastecimento.
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a)

Determinação da largura da vala

A norma AWWA M45 (AWWA, 1996) não fornece nenhum método de cálculo
da largura da vala. Para se determinar as larguras, utilizou-se como referência o
documento interno da SABESP denominado “Especificação Técnica,
Regulamentação de Preços e Critérios de Medição” (SABESP, 1978), que
recomenda, para DN 400 mm que a largura da vala seja de
1,05 m.
b)

Determinação do valor de Sb

Este parâmetro é obtido através de um ensaio feito de acordo com a norma
ASTM D-5365 (ASTM, 2001) - Teste de resistência a longo prazo. De acordo com a
conclusão do “test resport”, o valor estabelecido para o Sb, o qual será utilizado nos
cálculos estáticos do Sistema Produtor Santo André, é de 1,3% de deformação em
50 anos. (AMITECH, 2003).
c)

Determinação do HDB

Os tubos de PRFV devem ser projetados para resistirem, no final de sua vida
útil de 50 anos, a uma pressão de serviço equivalente a 1,8 vezes a classe de
pressão do tubo.
Esta característica é comprovada por um outro importante ensaio de
avaliação, que consiste em estabelecer a Base Hidrostática de Projeto - HDB. Este
ensaio é realizado de acordo com a norma ASTM D-2992 (ASTM, 2001) e exige que
se submeta à falha, em condições muito altas e variáveis de pressão hidrostática,
inúmeras amostras de tubos.
Os resultados são avaliados numa base log-log para pressão (ou tensão por
deformação tangencial) versus tempo de falha, no prazo de 50 anos.
O valor da falha de pressão, extrapolados 50 anos, é denominado Base
Hidrostática do Projeto ou HDB. Esse valor deve ser pelo menos 1,8 vezes a classe
de pressão da tubulação.
O HDB do tubo de PRFV varia para os diferentes tubos, quando se utiliza o
critério de tensão porém, quando se utiliza o critério de alongamento, ele é fixo.
Em outras palavras, o critério do projeto requer que, em média, a tubulação
resista 1,8 vezes à pressão máxima de operação, de maneira constante e durante
um período mínimo de 50 anos.
Quanto à questão da ovalização, levando-se em consideração a combinação
de cargas para tubulações subterrâneas, que corresponde à interação da pressão
interna com as das cargas externas do solo, o valor real do fator de segurança
relativo à pressão, a longo prazo, é superior a 1,8.
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7.11.3 Memória de cálculo estático
Parâmetros de cálculo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solo nativo bom;
Grupo de solo nativo: 3 (SPT = 4 a 8 golpes);
Material de reaterro: solo nativo, tipo C (Areia Siltosa, menos de 12% de finos,
LL< 40%);
Nível de compactação: 90% do proctor normal;
Largura da vala para DN 400 mm: 1,05 m;
Profundidade mínima de recobrimento:1,2 m (acima da geratriz superior do
tubo);
Profundidade máxima de instalação: 4 m (acima da geratriz superior do tubo);
Lençol freático: presente;
Condições de tráfego: foi considerado tráfego de veículos com carga de
14,7 t/eixo (Norma AASHTO H20);
Pressão de trabalho e sobrepressão por golpe de aríete para 400 mm PN 10
de 8,44 bar de PW e 2,91 bar de OS;
Máximo vácuo admitido: 0,5 bar (vácuo parcial);
Os valores do Sb, Sc e HDB utilizados foram 1,3 %, 0,93 % e 0,65 %,
respectivamente;
A tubulação será instalada em vala padrão.

As tabelas 25 e 26, apresentam os dados de entrada e os resultados das
verificações estruturais para a adutora de água bruta. Os tubos que satisfazem as
exigências de projeto da seção 5.7 do manual M45 da norma AWWA e que são
fabricados de acordo com a norma AWWA C950 e, além disso são instalados
conforme o capitulo 6 do manual M45 da norma AWWA, possuem as condições
básicas para a instalação de tubulações enterradas.
Considerações especiais devem ser levadas em conta nas seguintes
situações:
a)
b)
c)
d)
e)

Serviço com temperatura elevada;
Serviço com grande variação de temperatura;
Baixa altura de recobrimento onde H < 1,2 m;
Vala com leito irregular ou solos nativos com ocorrência de recalque
diferencial e ou instáveis;
Excessivas alturas de recobrimento ou cargas de construção civil.
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TABELA 25: Entrada dos Dados conforme AWWA – M45.
Adutora de Água Bruta - EEAB - ETA
PARAMETROS DO TUBO - Entrada de Dados AWWA M-45
ITEM
SIMBOLO UNIDAD
CLASSIFICAÇÃO NOMINAL
Diâmetro Nominal do Tubo
DN
mm
Rigidez do Tubo
SN
N/m^2
Classe de Pressão
PN
bar

VALOR
400
10000
16

DIMENSÕES
Diâmetro Externo do Tubo
Espessura Total da Parede do Tubo
Espessura do Liner Interno
Espessura do Liner Externo
Espessura da Parede Reforçada
Módulo de Tensão Circunferêncial (hoop)
Base de desenho hidrostático
Curvatura do anel ao longo tempo

OD
tt
tin
tex
tr
Eht
HDB
Sb

mm
mm
mm
mm
mm
Gpa
% strain
% strain

429
9,20
1,50
0,20
7,50
19,90
0,65
1,30

PARAMETROS DE CARGA
Pressão de Trabalho
Golpe de Pressão (Ariet)
Vácuo
Carga deTransito ?
Carga de Roda (norma AASHTO H20)
Deflexão a Longo Tempo máx. Permitida

Pw
Ps
Pv
Pwh
dDmax

bar
bar
bar
yes / no
kN
%

18,90
7,40
0,75
yes
72
5

H
H
hw

m
m
m

Pr
E'b
den
Bd
E'n

%Proct
Mpa
N/m^3
m
Mpa

1,2
4
10
Solo Nativo
95%
6
18800
1,05
4,8

E'n / E'b
Bd/DN
Sc
Df
kx
Dl

-

0,80
2,63
0,93
5
0,1
1,5

PARAMETROS DE INSTALAÇÃO
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO
Recobrimento Mínimo
Recobrimento Máximo
Nivel do Lençól Freático (desde superficie)
Tipo de Reaterro
Nivel de Compactação do Reaterro
Módulo de Resistência Passiva do Reaterro
Densidade do Reaterro
Largura de vala
Módulo de Resistência do Solo Nativo
VALORES PARA CÁLCULOS
Relação Solo Nativo / Reaterro
Largura de vala / Diâmetro
Fac.de Suporte do Solo Comb.
Fator de Forma
Coeficiente de Deflexão
Fator de Deflexão-tempo
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TABELA 26: Verificação dos cálculos conforme AWWA – M45.
VERIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS - AWWA M-45
Adutora de Água Bruta - EEAB - ETA
SIMBOLO UNIDAD
CLASSIFICAÇÃO NOMINAL
Diâmetro do Tubo
Rigidez do Tubo
Classe de Pressão
VERIFICAÇÃO DA DEFLEXÃO
Recobrimento Mínimo
Carga do Solo para Recobrimento mín.
L1 (largura de carga paralelo)
L2 (largura de carga perpend)
Factor de impacto
Carga "viva" ao Recobrimento mín.
Deflexão
Deflexão =< máx. permitido
Recobrimento Máximo
Carga do Solo para Recobrimento máx.
L1 (Largura de carga paralelo)
L2 (Largura de carga perpend)
Fator de Impacto
Carga "viva"; para recobrimento máx.
Deflexão
Deflexão =< máx. permitida
EFEITOS DA SOBRE PRESSÃO
Pressão de trabalho menor igual à PN
Golpe de pressão dentro do limite de 1.4PN máx
Estiramento a Pressão PN
Coeficiente de re-redondeo
Estiram. por curvatura para máx. deflex. permitida
Estiramento máximo permitido
Verificação
Estiram. por curvatura por re-redondeo
ep/HDB
eb/Sb
Máx cargas combinadas (ep/HDB) permitida
Verificação
Máx cargas combinadas (eb/Sb) permitida
Verificação
ANALISES DE FLAMBAGEM
Recobrimento mín.
Coef. de Suporte Elástico
Fator de flutuação em Água
Pressão para Instalação Típica (solo+água+vacúo)
Pressão crítica de Flambagem
Fator de Segurança (mínimo 2.5)
Pressão com tráfico (solo+água+tráfico)
Fator de Segurança (Mínimo 2.5)
Recobrimento máx.
Coef. de Suporte Elástico
Fator de flutuação em Água
Pressão para Instalação Típica (solo+água+vacúo)
Pressão crítica de Flambagem
Fator de Segurança (mínimo 2.5) (OK ou NÃO)
Pressão com tráfico (solo+água+tráfico)
Fator de segurança (mínimo 2.5) (OK ou NÃO)

VALOR

DN
SN
PN

mm
N/m^2
bar

400
10000
16

Wc
L1
L2
If
WL
dD/D

N/m^2
m
m
N/m^2
%
yes/no

22560
2,35
1,93
1,0
15885
1,18
YES

Wc
L1
L2
If
WL
dD/D

N/m^2
m
m
N/m^2
%
yes/no

75200
7,25
2,54
1,0
3910
2,78
YES

yes/no
times PN
%
%
%
yes/no
%
yes/no
yes/no

YES
1,64
0,23
0,47
0,55
0,87
YES
0,26
0,35
0,20
0,45
YES
0,44
YES

Kpa
Kpa
Kpa
-

0,244
1,00
98
660
6,77
38
17,17

Kpa
Kpa

0,370
1,00
150
812
5,41
79
10,27

ep
Rc
ebmax
Sb/FS
eb

B'
Rw
Rw
qc
F.S.
F.S.
B'
Rw
qc
F.S.

Kpa
F.S.

OK

OK
OK

OK
OK

97

8 CONCLUSÕES
O trabalho buscou abranger os pontos relevantes, como normalização,
resistência e assentamento em tubulações de adução enterradas, com a visão
voltada para as questões relativas ao saneamento básico e ambiental. Focando
sempre as empresas de saneamento e o consumidor final. Procurou-se fornecer os
esclarecimentos necessários para uma escolha consciente sobre o material mais
adequado aos sistemas de adução de água.
8.1 Escolha do material da tubulação
Pensando na melhor alternativa para a escolha de tubulações para as
empresas de saneamento, e não esquecendo que isto deve implicar no melhor para
a população por elas atendida, são apresentados o estudo comparativo de dois
materiais: PRFV e Ferro fundido Dúctil, por serem materiais com compatibilidade de
diâmetros e métodos executivos.
Comprovou-se neste trabalho que a quebra do paradigma de utilização
somente de materiais consagrados pode trazer benefícios consideráveis como:
economia nos custos de materiais e assentamento, no aspecto ambiental, com
redução no consumo de energia elétrica.
No estudo da escolha do material para o projeto do Sistema Produtor Santo
André poderia ser adotado o ferro fundido dúctil, pois as adutoras de recalque, tanto
de água bruta como de água tratada, são no diâmetro de 400 mm, o que descartou a
utilização do tubo de aço carbono. No entanto, os estudos convergiram para a
alternativa do tubo centrifugado de poliéster reforçado com fibra de vidro – C-PRFV,
sendo escolhido como projeto piloto na Sabesp.
A ênfase desse projeto piloto foi uma experiência no uso de novos materiais
para os sistemas de adução, resultando numa economia de energia elétrica em face
das adutoras serem de recalque (bombeamento). Por ser um material de rugosidade
baixa e conseqüentemente com menor consumo de potência das bombas, o tubo de
C-PRFV foi considerado o mais adequado.
8.2 Resultados
A partir da escolha do material partiu-se para os cálculos de dimensionamento
tanto do tubo, do assentamento, da economia de energia elétrica.
Na análise dos dados desse estudo pode-se concluir que:
•

Na escolha de materiais que estão à disposição do mercado para o uso em
adutoras e redes, há a necessidade de se trabalhar com técnicas adequadas
de projeto e instalação para cada material escolhido;

•

A especificação do material deve estabelecer os requisitos mínimos para
fornecimento, fabricação, ensaios e aceitação de tubos e conexões de
poliéster reforçado com fibras de vidro, por centrifugação;
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•

Todos os materiais, componentes e acessórios deverão estar de acordo com
as últimas revisões das normas, no que for aplicável.

A eficiência obtida no comparativo dos materiais de PRFV e ferro fundido
dúctil, realizado neste trabalho, comprovou as vantagens de utilização de novos
materiais em sistemas de adução em contextos de contornos bem delimitados.
O resultado referente à redução de custo de energia elétrica, para o projeto
piloto do Sistema Produtor Santo André, em Santana do Parnaíba, São Paulo,
apresenta uma economia de cerca de R$ 500.000,00 nos gastos com energia
elétrica, considerando-se o período de amortização de trinta anos.
8.3 Recomendações
A utilização de tubos de poliéster reforçado com fibra de vidro, PRFV, ainda
apresenta potenciais a serem identificados, uma vez que, no caso em questão, cujo
foco foi a diversificação de novos materiais para os sistemas de adução, visando
aumentar a competição no fornecimento de tubos, deparou-se, no desenvolvimento
dos estudos, com a constatação de ganho ambiental, tendo o sistema com PRFV
apresentado uma economia de energia elétrica quando comparado com o sistema
em tubos de ferro fundido dúctil. Ainda assim, não foram avaliados os parâmetros de
execução nem os demais parâmetros operacionais, que deverão ser incluídos para
uma visão global de custos.
No aspecto projeto (planilha de custos), há necessidade de se estudar um
ajuste nos preços de assentamento, referente ao uso de equipamentos hoje
utilizados para o manuseio de tubos tradicionais, visto que com o PRFV, de menor
peso, não há necessidade de equipamentos especiais de grande porte.
A continuidade dos estudos certamente resultará em subsídios para os novos
empreendimentos e para a difusão da utilização deste material, com benefícios para
a área de saneamento.
Dentro deste processo torna-se imprescindível à aceleração dos trabalhos do
Comitê da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que o Projeto de
Norma 02:111.50-001-1, referente a “Sistemas para adução e distribuição de água,
esgoto sanitário e águas pluviais – Tubos e Conexões de PRFV” seja aprovado e
passe a orientar as aplicações deste material, com a conseqüente padronização e
confiabilidade.
8.4 Comentários finais
A oferta de novos materiais para a confecção de tubos a serem utilizados em
saneamento é uma realidade atual. Cabe a responsabilidade de aplicá-los com
planejamento, eficiência e total conhecimento de suas características e
propriedades, para obter a melhor otimização dos recursos alocados.
Por meio do levantamento e estudo sistemático de normas nacionais e
internacionais, é possível identificar, com antecedência, os problemas e os ganhos
tanto na parte ambiental como no dimensionamento dessas tubulações.
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A busca de soluções para minimizar os problemas advindos de modelos
ultrapassados e/ou caros de produção e consumo, conduz ao desenvolvimento de
novos materiais e de ferramentas para o gerenciamento ambiental.
A comunidade científica e tecnológica e os formuladores de políticas devem
aumentar sua interação a fim de implementar estratégias de desenvolvimento
sustentável baseadas nos melhores conhecimentos disponíveis. Isso significa que os
responsáveis por decisões devem proporcionar a necessária estrutura para a
pesquisa rigorosa e para a comunicação plena e aberta das descobertas e
desenvolver simultaneamente meios pelos quais os resultados das pesquisas e as
preocupações derivadas das conclusões sejam comunicados aos órgãos decisórios,
de modo a relacionar, da melhor maneira possível, o conhecimento científico e
tecnológico com a formulação de políticas e programas estratégicos.
Ao mesmo tempo, esse diálogo auxiliará o estabelecimento de prioridades de
pesquisa e a proposição de soluções.
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