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Editorial
A VECTOR, sendo vencedora do certame licitatório, foi contratada pela Sabesp para automação e melhorias no Sistema de Filtragem de
água da ETA RJCS, no município de São Paulo, que abastece mais de 4,5 milhões de pessoas. Além dessa matéria, a edição 43 do Vectorial
traz informações sobre outros contratos assinados pela VECTOR, um com o DAEV e outro com a CAESB, entre outros destaques.
Boa leitura!

Implantação de telemetria está entre ações que podem evitar
tragédias como a de Mariana e Brumadinho
12 milhões de m³ de lama. Pelo menos 216 vítimas fatais e 89
desaparecidos. 15 municípios mineiros atingidos. 125 hectares de
ﬂorestas perdidos, o equivalente a 125 campos de futebol. Ao
menos 305 quilômetros do Rio Paraopeba contaminados. Esses
são alguns números da tragédia em Brumadinho/MG, causada
pelo rompimento da barragem I da mina Córrego do Feijão. As
reais consequências e as marcas deixadas pela liberação dos
rejeitos, contudo, são imensuráveis.
Diante dessa triste tragédia que se repete no país, a sociedade,
principalmente a população mineira, pede respostas. No dia 13 de
março, o Senado instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) para apurar as causas da tragédia de Brumadinho. O prazo
para apuração é de 180 dias.
Enquanto o inquérito não é concluído, hipóteses para a causa
da tragédia são levantadas. Especialistas no assunto lembram que
a barragem de Brumadinho possui semelhanças com a barragem
de Mariana, que se rompeu no dia 05 de novembro de 2015, entre
elas, o fato de ser construída a montante, método de alteamento
em que vários degraus são erguidos contra o talude ou contra a
parede da estrutura que dá sustentação à barragem, à medida que
a quantidade de rejeitos aumenta.

No caso de Mariana, o Ministério Público concluiu que houve
erro na operação e negligência no monitoramento da barragem.
Um Plano de Emergência feito em 2009, com investimento
estimado em 5 milhões de reais, nunca saiu do papel. O plano
previa inspeções diárias, treinamento de moradores, alarmes,
acompanhamento computacional constante para apontar a
necessidade de construir ou reformar diques, muros, piscinas de
contenção e paredes de desvios, entre outras ações. De acordo
com Randal Fonseca, proprietário da Rescue Training
International (RTI) Consulting, o monitoramento das estruturas
das barragens segundo a segundo, utilizando sistema de
telemetria, é o mais efetivo e o único que poderia evitar desastres
ambientais como esses.
Nas barragens, um sistema de telemetria permite monitorar o
nível de água contido na barragem e, com isso, o risco de
rompimento da mesma. O sistema permite também visualizar
qualquer deslocamento que ocorra na estrutura, sendo um
grande aliado nas tomadas de decisões, tais como reformas ou
evacuação de moradores de áreas vizinhas. São ganhos
signiﬁcativos quando o assunto é VIDA!

O mar de lama tóxica em Córrego do Feijão: tragédia humana e ambiental. © Fernanda Ligabue / Greenpeace
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Implantação e Melhoria da Macromedição e Sistema de Telemetria
DAEV Valinhos
A VECTOR sagrou-se vencedora de certame licitatório e assinou
contrato com o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos
(DAEV), desta vez para Implantação da Macromedição e Ampliação
do Sistema de Telemetria do Município.
O Sistema de Telemetria e Macromedição do DAEV é
fundamentalmente importante para a operação do sistema e
quantiﬁcação de perdas físicas, norteando as tomadas de ações
para combate às perdas, planejamento, melhorias e resolução de
problemas na operação.
Contudo, o sistema já implantado não atende a todos os pontos
do município, fazendo com que em muitos pontos o controle e
operação do sistema ainda seja de forma manual, ou seja, através
do deslocamento dos operadores até os locais para realizar vistorias
e medições, o que implica em custos com deslocamento, mão de
obra e principalmente maximiza a probabilidade de problemas,
visto que os pontos não são monitorados 24 horas por dia.
No caso da macromedição, afeta diretamente a quantiﬁcação e
o combate às perdas de água, pois na realidade atual, na maioria
dos setores, não é possível quantiﬁcar a entrada, saída e consumo
real de água.
Os serviços a serem realizados pela VECTOR contribuirão
consideravelmente para a melhor mensuração e direcionamento
das ações de redução do índice de perda de água no município e
possibilitarão maior eﬁciência e rapidez na solução de problemas
operacionais do Sistema de Abastecimento de Água.
Conﬁra a seguir os principais serviços constantes no escopo:
• Sistema de Telemetria e Telecomando:



Implementações de Hardware e Componentes do Centro de
Controle Operacional (CCO) para comunicação com as
Estações Remotas (ERs);
 Adequações no Software do CCO para recepção das novas
ERs;
 Desenvolvimento de Software para as novas ERs;
 Fornecimento de ERs completas;
 Instalação em campo dos equipamentos;
 Startup, treinamento e operação assistida.
• Caixas de Alvenaria para os Macromedidores;
• Sistemas de Aterramento;
• Sensores de Nível;
• Medidores de Vazão.
Tais implantações possibilitarão ao DAEV melhorar cada vez
mais a qualidade dos serviços prestados e a qualidade de vida da
população atendida.
O prazo previsto para conclusão dos serviços é de 12 meses.

Automação e Melhorias no Sistema de Filtragem da ETA RJCS
Sabesp São Paulo
A VECTOR foi contratada pela Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para Fornecimento e
Instalação de Sistema de Automação, Válvulas, Comportas,
Atuadores, Complementos e Acessórios para Adequação dos
Filtros da Ala Leste da Estação de Tratamento de Água (ETA) Engº
Rodolfo José da Costa e Silva (RJCS), localizada em Santo Amaro,
São Paulo/SP.
Em 1929, a ETA Theodoro Augusto Ramos foi a primeira a tratar
água captada na Represa Guarapiranga. Após o crescimento
populacional, em 1959, foi construída uma nova ETA, a Alto da Boa
Vista (ABV), que hoje recebe o nome de ETA Engº Rodolfo José
Costa e Silva (RJCS). A ETA RJCS utiliza tecnologia convencional de
ﬁltração e membranas ultraﬁltrantes e possui capacidade de
tratamento de 16 mil litros por segundo, abastecendo mais de 4,5
milhões de pessoas.
Visando melhorias no sistema de ﬁltragem de água da ETA RJCS,
a VECTOR realizará os seguintes serviços:
·
Fornecimento e montagem de válvulas de controle,
comportas motorizadas, atuadores elétricos, Interface Homem
Máquina (IHM), Controlador de Automação Programável (CAP) e
Instrumentos;
·
Adequação das estruturas civis necessárias à execução
dos serviços;

·
Integração de todos os equipamentos fornecidos
(mecânicos, elétricos, instrumentos e automação) com o Sistema
Supervisório existente, com todos os acessórios necessários para
atender o sistema;
·
Execução de todos os serviços necessários para tal
integração, abrangendo montagem em campo, interligação de
instrumentos, desenvolvimento de software e conﬁguração de
software e hardware, teste e validação do projeto, documentação,
treinamentos, partida do sistema, operação assistida e aceite
técnico.
O prazo para execução é de 450 dias.
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Projeto Executivo, Implantação e Manutenção de Sistema de
Telemetria Rural em Poços Artesianos e Estações de Tratamento
Simpliﬁcado – CAESB Distrito Federal
O Distrito Federal (DF) é formado por uma poligonal com área

Após a conclusão dos serviços, as unidades operacionais

total de 5.802 km distribuída em 31 Regiões Administrativas. O

poderão ser assistidas e controladas através de comandos

sistema produtor de água da área rural é composto por 148

remotos executados a partir do CECOP, o que signiﬁca menor

unidades, entre captações, elevatórias, poços tubulares

custo e maior segurança. Para tomadas de decisões, além das

profundos de baixas vazões, unidades de tratamento de água e

informações em tempo real, os operadores terão histórico dos

reservação, as quais estão distribuídas em toda extensão do DF, ou

dados armazenados e diversos tipos de relatórios.

seja, são caracterizadas pelas longas distâncias entre elas, o que

Outro grande benefício do sistema é que possibilitará a

tem diﬁcultado as atividades de operação e manutenção,

comunicação automática de qualquer evento que demonstre

demandando investimento no controle remoto das unidades.

necessidade de algum tipo de intervenção da equipe de operação.

Neste contexto, a VECTOR, vencedora da licitação, foi
contratada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito

O prazo previsto para implantação, operação e manutenção é
de 31 meses.

Federal (Caesb) para implantação de serviço de telemetria e
controle de 56 unidades do Sistema Rural de Abastecimento de
Água (SAA) pertencente e operado pela Companhia. O escopo do
contrato é composto por:
• Elaboração do projeto executivo;
• Fornecimento, instalação, conﬁguração e "start-up" do sistema;
• Integração com o software SCADA existente no Centro de
Controle Operacional da Caesb (CECOP);
• Treinamento de técnicos da Companhia;
• Operação e manutenção do sistema por 24 meses
consecutivos, com utilização de tecnologia celular (3G) para
transmissão dos dados.

GENTE QUE FAZ...
Esta edição do Vectorial destaca o trabalho de Leandro
Rezende da Silva, colaborador da VECTOR desde agosto de 2011.
Conﬁra abaixo a entrevista completa.

Trabalho que mais o marcou
“Visualizo cada trabalho, cada obra como um desaﬁo e, por
isso, procuro me empenhar, conhecer o cliente e suas reais
necessidades”.

Sobre Leandro Rezende da Silva
Leandro possui formação técnica em Administração e cursos de

Mensagem que gostaria de deixar com suas atitudes

qualiﬁcação proﬁssional na área de Compras e Suprimentos.

“Somos todos parte da engrenagem que faz a empresa

Atualmente ocupa o cargo de Comprador, função na qual é

crescer, por isso, exija sempre o seu melhor, tenha otimismo e fé

responsável por buscar sempre as melhores alternativas, seja no

em Deus”.

desenvolvimento de fornecedores ou produtos, elaboração de
cotações, orçamentos, negociações de compras, contratação de
serviços, dando suporte aos demais setores envolvidos e
identiﬁcando opções que melhorem a relação custo-benefício.

Leandro Rezende da Silva
Comprador

Sua contribuição como profissional
“Procuro deﬁnir objetivos estratégicos, buscando sempre
melhorar a cada dia”.

Engenharia e Sistemas de Automação
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