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Editorial
VECTOR coloca em operação a atualização tecnológica do Centro de Controle Operacional – CCO no Distrito de Irrigação Nilo Coelho.
Este é o tema principal desta edição do Vectorial, que traz também informações sobre um novo contrato ﬁrmado entre VECTOR e SANASA;
e a atuação da VECTOR no comissionamento e inauguração de mais uma estação de bombeamento do Projeto de Integração do Rio São
Francisco, dentre outros destaques. Boa leitura!

VECTOR EM MAIS UMA ETAPA DA TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO
FRANCISCO - EBI-2 NORTE
A VECTOR atuou no comissionamento e inauguração de mais uma estação de bombeamento do Projeto de Integração do Rio São
Francisco (PISF), a estação EBI-2 do Eixo Norte, na cidade de Cabrobó/PE, unidade com potência de 17,9 MW. A inauguração foi realizada no
dia 02 de fevereiro e contou com a presença do presidente Michel Temer e do ministro Helder Barbalho.

Estação de Bombeamento (EBI-2)
O acionamento da EBI-2 permitiu o avanço das águas do 'Velho
Chico' pelos canais, perenizando o açude Nilo Coelho, em Terra
Nova (PE). A medida reforça o abastecimento e garante segurança
hídrica a 9,2 mil habitantes do município, sendo 4,2 mil da área
rural e 5 mil da urbana. Além da população diretamente
beneﬁciada em Terra Nova, o enchimento do reservatório Serra do
Livramento prevê beneﬁciar mais 4 mil moradores de 14
comunidades rurais que vivem às margens do canal.

Eixo Norte
As três estações de bombeamento (EBI-1,2,3) fazem parte da
primeira meta (1N) do Eixo Norte, que apresenta 94,92% de
avanço físico. A primeira elevatória (EBI-1) foi acionada em
setembro de 2017. O trecho 1N captará a água em Cabrobó (PE) e
a conduzirá até o Ceará, em Penaforte. De lá, as águas seguirão por
meio das estruturas das outras duas etapas (2N e 3N) que
compõem o eixo até os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte.
As metas 2N e 3N estão com mais de 98% de ﬁnalização. Ao todo, o

Fonte: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Governo Federal fará estudo

Eixo Norte tem 260 quilômetros de extensão, três estações, 15

para integrar bacias dos rios São Francisco e Tocantins. 2018. Disponível em:

reservatórios, oito aquedutos e três túneis.

https://goo.gl/fG67UK Acesso em 14 fev. 2018.

VECTOR PROMOVE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO EM
PROL DA VIDA
Respeitar os limites de velocidade, não ultrapassar em locais

distribuição de cartazes e panﬂetos contendo os pedidos de

proibidos, não utilizar o celular enquanto dirige, não beber antes

atenção. Os cartazes estão sendo ﬁxados nos canteiros de obras e

de dirigir e usar o cinto de segurança em todos os passageiros. Os

os panﬂetos entregues diretamente aos colaboradores.

pedidos de atenção corriqueiros nem sempre são respeitados
pelos motoristas. Esse foi o motivo que levou a VECTOR a

Com a iniciativa, a empresa espera promover uma

promover uma campanha de conscientização em prol da

sensibilização ao tema e conscientizar os motoristas a tomarem

segurança e integridade de seus colaboradores.

medidas básicas de segurança no trânsito, reduzindo, assim, o
risco de acidentes. A campanha prosseguirá durante todo o ano

A campanha teve início em fevereiro e ocorre através da
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de 2018.

CCO – PERÍMETRO IRRIGADO SENADOR NILO COELHO
Em Dezembro/17 a VECTOR colocou em operação a atualização

MARIA TEREZA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA,

tecnológica do Centro de Controle Operacional - CCO no Distrito

NO ESTADO DE PERNAMBUCO”. A atualização do Centro de

de Irrigação Nilo Coelho. Este CCO é um dos resultados constantes

Controle Operacional contempla modernas tecnologias na área

no Contrato ﬁrmado entre a CODEVASF e a VECTOR ENGENHARIA

de telecomunicações e automação, a ﬁm de prover controles

E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, que tem como objeto o

automáticos e vigilância patrimonial às unidades operacionais dos

“FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO

perímetros Senador Nilo Coelho e Maria Tereza, as quais incluem:

DA INTEGRAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS SISTEMAS

estações de bombeamento de água, comportas de controle e

DE AUTOMAÇÃO DOS PERÍMETROS SENADOR NILO COELHO E

ﬂuxo, sistemas de medição de nível e vazão.

Com estas implementações objetiva-se atingir

Os seguintes recursos foram implantados no CCO
Ÿ

Um novo Sistema SCADA – Supervisory Control and Data

Ÿ

Acquisition;

Redução de interrupções na operação dos sistemas de
transferência de água;

Ÿ

Sistema VideoWall;

Ÿ

Resposta mais rápida a eventuais interrupções;

Ÿ

Sistema Circuito Fechado de Vídeo - CFTV;

Ÿ

Vigilância patrimonial online por câmeras de vídeo;

Ÿ

Sistema de Telefonia VoIP nas estações;

Ÿ

Maior eﬁciência operacional no controle do bombeamento;

Ÿ

Servidores de Aplicações virtualizados;

Ÿ

Maior facilidade e agilidade na manutenção dos sistemas;

Ÿ

Sistema de Comunicação de dados por rádios micro-ondas;

Ÿ

Comunicação digital entre as unidades;

Atualização e uniformização dos softwares de controle do

Ÿ

Base de dados da operação do sistema.

Ÿ

sistema;
Ÿ

Atualização do hardware de controle das unidades
operacionais.

Equipe da CODEVASF, DINC e VECTOR na atualização tecnológica do CCO

Nesta primeira etapa foram colocados em funcionamento: o
Centro de Controle Operacional, o Sistema Supervisório SCADA e
o sistema de CFTV de 10 unidades.
Os próximos passos do contrato serão a integração das demais
estações de bombeamento no Centro de Controle. O prazo
estimado para conclusão do Contrato é 08/2018.

Sistema VideoWall
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ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARQUE DE AUTOMAÇÃO
DA ETE PIÇARRÃO - SANASA CAMPINAS
A VECTOR foi declarada vencedora de certame licitatório e

equipamentos de última geração e beneﬁciará mais de 200 mil

assinou contrato com a Sociedade de Abastecimento de Água e

pessoas atendidas pelo sistema. O contrato tem duração de 9

Saneamento S/A (SANASA) de Campinas, para prestação de

meses.

serviços de atualização tecnológica do parque de automação da
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Piçarrão no município de
Campinas – SP.
O escopo dos serviços, a serem realizados em 11 subunidades
do sistema, compreende: a apresentação de projeto executivo de
cada quadro completo; substituição dos quadros de automação
existentes; instalação, conﬁguração, parametrização,
programação e integração de novos controladores (CLPs);
adequação do Sistema de Supervisão e Controle existente
(SCADA); comissionamento e startup das subunidades, além de
treinamento para o corpo técnico da SANASA.
A atualização tecnológica da estação, que se tornou necessária
em função da descontinuidade dos atuais controladores, utilizará

Fonte:http://www.crq4.org.br/sms/ﬁles/ﬁle/forum_ensino_superior_2015_renata_
gasperi.pdf

GENTE QUE FAZ...
Esta edição do Vectorial destaca o trabalho de José Pereira da
Silva, funcionário da VECTOR desde maio de 2010. Conﬁra um
pouco mais sobre o colaborador na entrevista abaixo

Trabalho que mais o marcou
“Todos os trabalhos foram gratiﬁcantes devido à satisfação
dos nossos clientes. Além disso, ﬁco muito feliz por ter a equipe
VECTOR comigo. Visto a camisa da empresa com orgulho e
procuro desenvolver bem os trabalhos para colher bons frutos”.

Sobre José Pereira
José Pereira possui formação técnica em Eletricidade Industrial
e atualmente ocupa o cargo de Encarregado de Instalação na
VECTOR, função na qual é responsável por coordenar os trabalhos

Mensagem que gostaria de deixar com suas
atitudes

e equipe de instalação; instalar, inspecionar e testar painéis,

“Ninguém é insubstituível ou dono da razão, sempre temos

equipamentos e instrumentos eletroeletrônicos; planejar e

algo a aprender e a ensinar, devemos levar uma vida de

coordenar as providências de abastecimento de insumos

companheirismo e ajuda mútua”.

materiais para os serviços, dentre outras atividades.

Sua contribuição como proﬁssional

José Pereira

“Minha função, juntamente com a equipe, garante a

Encarregado de Instalação

implantação e funcionamento dos painéis, equipamentos e
instrumentos”.
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