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APRESENTAÇÃO:

O Grupo de Irrigação e Fertirrigação de Cana-de-açúcar (GIFC)
busca:

• Promover o aumento de produtividade de cana através de
irrigação e fertirrigação;

• Publicar um conjunto de melhores práticas para projetos e
instalação de adutoras;

• Formada por fabricantes de produtos, consultores de irrigação e
usuários de sistemas de irrigação e fertirrigação;

• O GIFC coordenou esse processo e estabeleceu regras para que
fosse possível o consenso entre as ideias.



INTRODUÇÃO:

O Guia de Melhores Práticas para Projetos de Adutoras de Vinhaça e
Águas, em sua primeira edição, fornece orientação sobre:

• Engenharia;
• Especificação;
• Instalação de adutoras;
• Objetivo: alcançar resultados bem-sucedidos para adutoras de águas e

vinhaça para fins de irrigação e fertirrigação de cana.

Buscou-se reunir as principais premissas para padronizar projetos de
engenharia, instalação de adutoras, confiabilidade do sistema, prezando
ainda pela segurança e proteção de pessoas e meio ambiente.



PRINCIPAIS CAPÍTULOS DO GUIA

Os capítulos principais desenvolvem os seguintes tópicos: 

 PREMISSAS TÉCNICAS;

 TUBULAÇÕES;

 NORMAS, PADRÕES E DOCUMENTOS GERAIS APLICÁVEIS;

 ENGENHARIA;

 PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

 COMISSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO;

 PROJETO COMO CONSTRUÍDO “As Built”.

Objetivo: Reunir as informações mais importantes e necessárias para o início do
desenvolvimento da engenharia até operação da adutora, passando por todos os
aspectos construtivos.



PREMISSAS TÉCNICAS: Vazão a ser conduzida, condições topográficas do terreno 
e características físicas e químicas dos efluentes.

 CARACTERIZAÇÃO DOS EFLUENTES

São apresentados dados médios de caracterização dos efluentes líquidos e da 
vinhaça do setor, obtidos de trabalhos realizados no CTC (Centro de Tecnologia 
Canavieira);

 DADOS TOPOGRÁFICOS

As informações topográficas básicas necessárias para a elaboração de estudo, 
projeto e engenharia de um sistema de transporte de líquidos via adutora, são 
obtidas com a execução de levantamentos detalhados da planta e perfil do 
traçado onde se pretende construir a adutora, e dos locais das obras de arte que 
a compõem.



TUBULAÇÕES: Neste capítulo são apresentados as definições, vantagens, 
desvantagens, características, normas aplicáveis e ensaios para vários tipos de 
tubulações.

Os principais tipos de tubulações apresentadas neste capítulo são:

 RPVC - Plástico Reforçado com Fibra de Vidro com line Termoplástico em PVC

 PRFV - Plástico Reforçado com Fibra de Vidro

 PEAD - Polietileno de Alta Densidade

 PVC - Policloreto de Vinila

 PP - Polipropileno

 AÇO CARBONO

 AÇO INOX

 FERRO FUNDIDO

 AÇO CARBONO REVESTIDO



NORMAS, PADRÕES E DOCUMENTOS GERAIS APLICÁVEIS

Na elaboração dos estudos conceitual e de engenharia para projetos de irrigação e/ou
fertirrigação com vinhaça, deverão ser consultados e considerados, se aplicáveis às normas
técnicas citadas abaixo. As normas deverão ser utilizadas em sua última versão e edição,
válida.

 Normas aplicáveis – Elétrica

 Normas aplicáveis - Mecânica

 Normas aplicáveis - Civil

 Projeto de Arquitetura

 Normas do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego



ENGENHARIA

Nesta etapa devem ser consideradas todas as premissas apresentadas anteriormente:

 Caracterização dos líquidos a serem transportado (água ou efluentes), seus volumes e
suas características;

 Dados Topográficos;
 As características das tubulações que podem ser utilizadas;
 Normas Técnicas de projeto e de aplicação.

A partir dessas considerações, é possível partir para as etapas de:

 Dimensionamento Hidráulico;
 Sistemas de Proteção;
 Dispositivos Especiais;
 Fluxograma de Processo;
 Especificações dos tubos e conexões, estação de bombeamento, válvulas e acessórios,

dispositivos de proteção.



ENGENHARIA - Dimensionamento Hidráulico

Neste item do guia são abordados os seguintes tópicos:

 Adutora por recalque e gravidade;
 Diâmetro da tubulação;
 Velocidade de escoamento do líquido;
 Curva característica da tubulação e curva do sistema;
 Perda de carga;
 Comprimento da tubulação;
 Quantidade de conexões e acessórios;
 Características da tubulação e regime de escoamento do líquido.



Obs.: Deve-se proceder à simulação hidráulica (regime permanente e regime transitório).
Na operação do sistema, haverá situações transitórias ocasionadas por manobras
intencionais ou falhas não previstas, que provocarão mudanças do regime permanente
para o regime transitório. Dependendo da intensidade do transitório hidráulico, haverá a
necessidade de instalar dispositivos de proteção de redes.

ENGENHARIA - Sistemas de Proteção



ENGENHARIA – Dispositivos Especiais

Neste capítulo são apresentados os dispositivos especiais que normalmente são utilizados nos
projetos de adutoras, são eles: medidor de vazão; válvula de corte ou bloqueio; sistema de
drenagem; derivações (hidrantes); controle de pressão; travessia de área de preservação
permanente (APP), rodovias e ferrovias; detecção de ruptura em tubulação de vinhaça;
reservatórios.



ENGENHARIA – Fluxograma de Processo

Para projetos de adutoras de águas e vinhaça, se faz necessário a elaboração do fluxograma de
engenharia (P&ID), cujo documento deverá contemplar dados da tubulação, equipamentos,
acessórios e da automação que compõe o sistema como um todo, ligada ao processo,
respeitando uma simbologia específica para cada componente.



ENGENHARIA – Especificações

Com base na elaboração do dimensionamento hidráulico e considerando as premissas, devem-
se especificar os principais componentes que normalmente são utilizados nos projetos de
adutoras. Neste capítulo são apresentadas as especificações desses principais componentes,
são eles: tubos e conexões; estação de bombeamento; válvulas e acessórios; dispositivos de
proteção.



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

Neste item do guia são abordados os seguintes tópicos:

 Identificação de partes envolvidas e/ou afetadas pela Adutora – Stakeholders;
 Definição do escopo;
 Licenças e autorizações;
 Premissas e engenharia;
 Planejamento de tempo – cronograma;
 Planejamento de aquisições;
 Plano de execução; recebimento, descarga e manuseio;
 Instalação de tubulações subterrâneas.



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

Recebimento, Descarga e Manuseio

Nesta etapa serão apresentadas as considerações para: Inspeção de recebimento;
Descarga e manuseio; Armazenamento.



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

Instalação de tubulações subterrâneas

É imprescindível que se tenha em mãos o projeto executivo e a lista de materiais completa
da instalação, checando a presença de todos os itens no canteiro de obras. Para isso,
sugere-se uma verificação com auxílio do checklist. Assim, transtornos após o início da
montagem, bem como atrasos na execução e custos extras podem ser evitados. Neste item
serão abordados os seguintes tópicos:

Locação da Vala
Escavação
Abertura da vala



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

Instalação de tubulações subterrâneas

Escavação – Largura de fundo e Profundidade da vala



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

Montagem de tubos enterrados

Os tubos destinados a instalação enterrada são dotados de sistema de junta tipo JE – PBA.
Este sistema de junta é bastante prático, pois garante a estanqueidade dos tubos
pressurizados sem que os mesmos percam a capacidade de se ajustarem ao perfil
topográfico do terreno.

Limpeza e instalação
do anel de vedação

Lubrificação da junta



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

Montagem de tubos enterrados

Acoplamento dos tubos com catraca



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

Montagem de tubos enterrados

Comissionamento a frio dos tubos



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

Montagem de tubos enterrados

Assentamento da tubulação



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

Instalações alternativas e especiais

Valas com instalações múltiplas de tubos



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

Instalações alternativas e especiais

Blocos de ancoragem



PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORAS

Instalações alternativas e especiais

Instalação de tubos aéreos



COMISSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO

As atividades de Inspeção, testes e Comissionamento devem ser planejadas já durante a
fase de engenharia. Esse planejamento é fundamental, pois é durante essa etapa que são
especificados os equipamentos assim como o seu modo de funcionamento.

As fases do comissionamento são:

 Inspeção e teste;
 Comissionamento estático;
 Comissionamento dinâmico;
 Teste de estanqueidade;
 Operação assistida.



PROJETO COMO CONSTRUÍDO “As Built”

O Projeto “Como Construído” ou “As Built” é o conjunto de informações elaboradas na fase
de supervisão e fiscalização das obras com o objetivo de registrar as condições físicas e
econômicas da execução da obra, fornecendo elementos considerados relevantes para
subsidiarem futuras intervenções na obra, como: reformas, ampliação e restauração.

Projeto “Como Construído” deve apresentar fielmente o objeto construído, com registros
das alterações realizadas durante a execução.
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