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(57) Resumo: Trata-se de um equipamento rebaixador de lençóis d'água, pertencente ao setor industrial de maquinários 
auxiliares à execução de obras civis, dotado de uma bomba de vácuo (12) de palhetas com anel líquido à óleo, associada a um 
processo de resfriamento do óleo da mesma, protegido por um sistema de alívio do vácuo com boia livre (28), e acionado por 
motor elétrico único (2), composto por uma bomba d'água (9) centrífuga e da referida bomba de vácuo (12), de modo a manejar 
misturas água-ar em qualquer proporção, possuindo ainda um tanque para a separação do ar através de uma válvula controlada 
por boia amortecida, com componentes à prova de corrosão, sendo que a bomba de vácuo (12) do tipo palheta e anel líquido 
trabalha com óleo sem contato com a água manejada, permitindo o manuseio de águas contaminadas e ou corrosivas, provido 
também de um sistema de lubrificação e proteção cujas bombas e os demais componentes são projetados para trabalhos 
ininterruptos.
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"EQUIPAMENTO REBAIXADOR DE LENÇÓIS D'ÁGUA"

[001] Refere-se o presente pedido de patente de invenção a um

equipamento rebaixador de lençóis d'água, pertencente ao setor 

industrial do maquinários auxiliares à execução de obras civis, destinado 

principalmente a propiciar condições favoráveis à realização de tarefas 

construtivas abaixo do lençol d'água existente nos locais de trabalho.

[002] Mais precisamente, o mencionado equipamento foi

idealizado, projetado e desenvolvido no sentido de disponibilizar um 

maquinário altamente eficiente, durável e de mínima manutenção para 

o setor, trazendo uma série de inovações e soluções em relação aos 

similares convencionais, através da criação de uma bomba de vácuo de 

palhetas com anel líquido à óleo, associada a um processo de 

resfriamento do óleo da bomba de vácuo, protegido por um inovador 

sistema de alívio do vácuo com boia livre, presentes em um maquinário 

robusto, de fácil mobilidade e funcionamento ininterrupto.

[003] Acionado por um motor elétríco único, é composto por

uma bomba d'água centrífuga e uma bomba de vácuo, de modo a 

manejar misturas água-ar em qualquer proporção, possuindo ainda um 

tanque para a separação do ar através de uma válvula controlada por 

boia amortecida, com componentes à prova de corrosão. A bomba de 

vácuo, do tipo palheta e anel líquido trabalha com óleo sem contato 

com a água manejada, permitindo o manuseio de águas contaminadas 

e ou corrosivas, sendo provido também de um sistema de lubrificação e 

proteção que oferece total segurança, sendo que além da qualidade dos 

materiais construtivos, as bombas e os demais componentes são 

projetados para trabalhos ininterruptos.
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[004] Sabe-se que alguns equipamentos para rebaixamento do

lençol freático surgiram da necessidade de execução de obras de 

engenharia civil abaixo do lençol d'água estático existente em cada 

região em suas diversas formas, cuja necessidade tem se tornado cada 

vez mais frequente em todo mundo, principalmente nas grandes 

metrópoles, e mais ainda nas regiões litorâneas, onde normalmente 

encontramos o nível do lençol d'água natural muito superficial, que 

aliado ao alto custo dos terrenos, vem obrigando que os projetos de 

engenharia civil avancem para baixo, exigindo o controle destas águas 

subterrâneas para viabilização de obras. Além do mercado imobiliário, 

outros tipos de obras sugerem o emprego de equipamentos para 

controle das águas subterrâneas como barragens, saneamento, 

estações de tratamento, elevatórias, túneis, diques, etc.

[005] Nesse mesmo aspecto, o estado da arte revela a

existência de vários processos de rebaixamento do lençol freático 

disponíveis em todo o mundo, destinados exclusivamente ao controle 

temporário das águas subterrâneas, visando proporcionar condições de 

execução destas obras, tais como poços profundos com utilização de 

bombas submersas, poços profundos com utilização de injetores e, até 

mesmo, o congelamento do solo.

[006] Diversos são os equipamentos para rebaixamento do

lençol freático desenvolvidos pelas empresas prestadoras de serviços 

especializados nesta área, sendo, em sua totalidade, constituídos por 

uma bomba d'água, uma bomba de vácuo, câmaras de vácuo e 

refrigeração, motores elétricos e muitas conexões, de maneira que o 

que difere um equipamento de rebaixamento do outro, são os modelos
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existentes no mercado das bombas d'água e bombas de vácuo e alguns 

detalhes de montagem, passando certamente pela qualidade dos 

materiais e componentes utilizados fundamentais a uma boa operação. 

[007] Dessa forma, observa-se que a maioria dos

equipamentos para rebaixamento do lençol freático disponíveis no 

mercado utilizam bombas de vácuo de anel líquido à água, empregando 

a própria água retirada do solo como componente de vedação e 

resfriamento, gerando sempre um nível de desgaste muito elevado, 

tanto do sistema vácuo, quanto do sistema de refrigeração, criando 

paralisações operacionais constantes para troca de componentes, 

operação esta, devastadora ao bom andamento das obras executadas 

abaixo do nível d'água.

[008] Para minimizar estes efeitos devastadores, alguns

equipamentos passaram a utilizar um sistema de refrigeração e vedação 

das bombas de vácuo de anel líquido à água, através de uma câmara de 

refrigeração e armazenamento de água destinada à bomba de vácuo de 

ciclo fechado, a fim de manter uma boa qualidade da água utilizada na 

bomba de vácuo. O ciclo criado, evidentemente, gerou um super 

aquecimento desta água, formadora do anel líquido, e, 

consequentemente, a necessidade de implementação de um sistema de 

resfriamento. Para se manter as características operacionais de um 

equipamento utilizado em obras civis em sua fase bruta, ou seja, fase 

das fundações, escavações, contenções, etc., passou-se a utilizar a 

própria água retirada do solo, já necessariamente manuseada, como 

elemento de resfriamento do ciclo.
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[009] No entanto, o maior desafio para estes equipamentos, é

o de se manter a qualidade da água resfriada, formadora do ciclo 

fechado, num sistema em que a bomba de vácuo, que necessita 

produzir um vácuo em meio a uma mistura água/ar, sem que este ciclo 

seja contaminado pela mistura da água do solo, quase sempre com a 

presença de partículas sólidas (desgastes por abrasão) e/ou 

componentes químicos agressores existentes no aquífero.

[010] Este desafio permanece para muitos, já que o processo

de proteção para que a água de descarte não se misture com a água do 

ciclo nestes equipamentos, é feito por um sistema de boia guiado para 

fechamento do vácuo, nada eficaz, já que possibilita devido ao 

turbilhonamento criado durante a subida das águas de descarte pelo 

corpo da câmara de vácuo, a passagem residual de água para o sistema 

de vácuo, que se mistura com a água do ciclo.

[011] Ainda para auxiliar e precisar o estado da técnica, foram

efetuados alguns levantamentos sobre patentes relacionadas ao setor, 

tendo sido encontrados alguns documentos que apesar de 

relativamente congêneres em suas funções, não atingem o mérito 

inventivo, funcional e construtivo ora apresentado, conforme se 

observa dos processo anteriores elencados a seguir:

- PI 0507220-4 - trata de um mecanismo para a 
prevenção de poluição em uma perfuração de um lençol freático, para 
aumentar a impermeabiHdade, tendo uma estrutura em que ambos os 
lados de um tubo motor subaquático é suportado por um primeiro tubo 
de entrada, com uma perfuração para descarregar o lençol freático ao 
lado exterior onde é suportado um segundo tubo de entrada conectado 
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ao primeiro tubo de entrada, de modo que o mecanismo sempre 
mantém o equilíbrio do tubo motor no interior dos tubos de entrada, 
prevenindo o deslocamento ocorrido pelo suporte de somente uma 
lateral do tubo motor, a/ém de prevenir também o vazamento de água, 
com eficiente permeabilidade, mantendo o próximo contato 
eficientemente de um tubo de indução conector montado no interior do 
segundo tubo de entrada;

- BR 10 20!2 018571-7 - relativo a um sistema de 
rebaixamento de lençol freático com câmara de refrigeração estendida, 
compreendendo um equipamento que incorpora câmara de vácuo, 
bombas, registros, vacuômetro, boia, válvulas e motores, sendo tais 
elementos montados em uma plataforma coberta, além de uma câmara 
de refrigeração externa, desenvolvido basicamente e segundo sua 
requerente, para propiciar maior autonomia no abastecimento de água 
para refrigeração da bomba de vácuo;

- MU 9101901-0 - da mesma requerente do documento

citado imediatamente acima, apresentando também um sistema móvel 
de rebaixamento de lençol freático, possuindo os mesmos elementos, 
objetivos, descrições, representações e componentes do referido 
documento BR !0 2012 018571-7, transparecendo ocorrer

praticamente uma cópia entre ambos, exceto pela ausência de uma 
câmara de refrigeração estendida;

- PI 04I784I-6 - condizente a um processo para 
remover um contaminante onde não é necessário que o lençol freático 
seja extraído do solo, possibilitado pela realização das seguintes etapas: 
a camada biológica ativa é aplicado em ou no solo; o lençol freático 
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contaminado é contatado com a camada biológica ativa; o 
contaminante é convertido na camada biológica ativa, sendo que a 
título de exemplo, o lençol freático contaminado pode ser contatado 
com a camada biológica ativa com a ajuda de um gás;

- MU 8001078-4 - trazendo também um sistema móvel 
de rebaixamento de lençol freático, que curiosamente, transparece ter 
servido de base para a elaboração dos citados documentos anteriores 
BR 10 2012 0Ί8571 -7 e MU 9101901-0, todos eles trazendo a mesma 
matéria, requeridas igualmente pela mesma titular e que 
independentemente desta situação, diferem conceitualmente do objeto 
do pedido de patente ora revelado.

[012] Diante do até aqui exposto, o processo de ponteiras

filtrantes ligadas à equipamento para rebaixamento do lençol freático 

com bombas à vácuo, se apresenta como o mais simples de 

implantação, tornando-o mais econômico e eficaz dentre todos eles.

[013] Basicamente, dito processo utiliza todo um específico

aparato para retirada da água do subsolo de forma induzida, portanto, 

não gravitacional, através de ponteiras instaladas em poços de pequeno 

diâmetro, oferecendo condições de execução de obras civis abaixo do 

lençol d'água natural existente no local de aplicação, sendo que ao 

longo dos últimos anos, foram sendo dadas novas formas de utilização 

por estes equipamentos de rebaixamento à vácuo, em áreas como 

remediações de aquíferos contaminados, indução e recalque das águas 

oriundas de "Dhp's" (drenos horizontais profundos) em áreas 

confinadas, bem como outras utilizações na área de geotecnia como 

acelerador de adensamento em solos moles.
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[014] A contaminação dos recursos hídricos subterrâneos tem

gerado preocupações expressivas nos últimos anos, principalmente nos 

aquíferos contaminados pelo composto "BTEX" (Benzeno, Toiueno, 
Etiibenzeno e Xí/eno) que são constituintes da gasolina, comumente 

vazados dos tanques de armazenamenteo instalados nos postos de 

combustíveis. Estes constituintes extremamente tóxicos para o homem 

e o meio ambiente, infiltram no solo e contaminam as zonas saturadas 

de forma muito rápida devido a sua grande solubilidade. Atualmente as 

plumas de contaminação criadas nos aquíferos devido a estes 

vazamentos, encontram uma nova ferramente de combate, finalizados 

em equipamentos de rebaixamento à vácuo, que induzem o 

caminhamento das águas contaminadas aos mesmos, que as elevam à 

sistemas auxiliares de tratamento, e, que por sua vez, devolvem ao 

aquífero em forma de água tratada.

[015] Já os "Dhp's" (drenos horizontais profundos)

implantados em obras subterrâneas confinadas (túneis) têm como 

objetivo melhorar as condições de drenagem dentro das escavações, 

drenando, controlando e conduzindo toda água indesejável para fora 

das áreas de trabalho, sendo comumente ligados à equipamentos para 

rebaixamento do lençol freático à vácuo, que executam estas três 

tarefas, influenciando de forma positiva na estabilidade dos taludes. A 

falta ou insuficiência deste sistema, pode causar um incremento das 

pressões neutras, resultando no colapso do maciço.

[016] Outro campo de aplicação dos equipamentos para

rebaixamento do lençol freático à vácuo, é o de, na transformação de 

solos saturados em solos secos, funcionar como acelerador de 
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recalques, principamente em solos moles, através da diminuição das 

pressões neutras do solo, consequentemente, aumentando as pressões 

efetivas, cujo resultado deste efeito é utilizado na construção civil com 

diversas finalidades.

[017] No que se refere ao funcionamento do equipamento para

rebaixamento do lençol freático à vácuo, basicamente se retira a água 

do subsolo de forma ininterrupta e induzida (vácuo), portanto, não 

gravitacional. Para que isto ocorra, são instaladas ponteiras filtrantes 

no entorno da área a ser rebaixada, conectadas a uma rede coletora, e 

esta, ligada aos equipamentos de rebaixamento à vácuo. O vácuo criado 

na rede induz a que o fluxo d'água do subsolo suba à superfície do 

terreno, chegando à rede coletora, enchendo a câmara de vácuo que 

escorva a bomba d'água, que descarta o volume permeado para fora da 

área de trabalho, produzindo assim, o rebaixamento do lençol freático.

[018] Dentro desse mesmo contexto, são relacionadas e

explicadas a seguir a inovações que integram o objeto do pedido de 

patente em questão, quais sejam:

a) - bomba de vácuo de palheta refrigerada á óleo: foi 

adaptado uma bomba de vácuo com palhetas de celeron refrigerados á 

óleo, garantindo uma capacidade superior de vácuo na rede e maior 

durabilidade, consequentemente com ganhos técnicos e econômicos 

substanciais, cuja bomba de vácuo, do tipo palhetas e anel líquido 

trabalha com óleo sem contato com a água manejada, possuindo um 

rotor excêntrico que mantém o óleo necessário, o qual é atritado para 

produzir o vácuo sem aquecimento, e, para isso, ele circula numa 

tubulação, passando por uma serpentina de metal na caixa d'água 
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aspirada do solo e depois retorna para a bomba de vácuo, que penetra 

por duas entradas laterais, executando a lubrificação dos rolamentos, 

além de também, por dois canais abertos lateralmente alimentarem o 

rotor totalmente com óleo, evitando assim, o desgaste das plaquetas de 

celeron, de modo que o óleo permanece sempre frio, mantendo a sua 

densidade e não perdendo viscosidade, evitando fumaça no tubo de 

saída e gerando apenas calor;

b) - câmara de vácuo: figura como um elemento 

fundamental do equipamento para rebaixamento do lençol freático à 

vácuo depois das bombas, de importância determinante na 

operacionalidade do sistema de rebaixamento como um todo, onde o 

equipamento recebe deste elemento toda água drenada do solo, 

induzida pelo vácuo aplicado na rede, já que a bomba d'água conectada 

também na câmara mesmo tendo o nível d'água acima da entrada da 

bomba, não consegue vencer o vácuo atuante no sentido contrário, 

devido à pressão da bomba de vácuo superior ao "NPSH" (Net Positive 
Suction Head - carga positiva de sucção) dimensionado da bomba 

d'água, sendo que quando o nível d'água dentro da câmara atinge a 

boia, ela sobe e empurra o eixo da válvula reguladora do vácuo para 

cima, através do distanciador, ocorrendo um ligeiro alívio do vácuo 

dentro da câmara, e, neste momento a bomba d'água consegue 

bombear a água, esvaziando a câmara e fazendo que imediatamente a 

boia desça, fechando a válvula e recomeçando o ciclo. Importante 

salientar que todos os elementos foram dimensionados através de 

diversos testes de funcionamento, para que a operação pudesse ser 

perfeita, independentemente da proporção da mistura ar / água. Assim 
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o sistema poderá funcionar apenas com ar, durante a escorva inicial da 

rede, ou, apenas com água, se a vazão útil for próximo do limite da 

bomba d'água;

c) - válvula de retenção na saída da bomba d'água: na 

fase inicial de operação do sistema de rebaixamento onde o mesmo 

funciona apenas com ar, a válvula fica fechada pela gravidade e ação do 

vácuo, até o momento de escorva da bomba d'água e iniciação do ciclo 

de bombeamento, quando ela se abre. Em condições de vazão útil 

constante da bomba d'água, esta válvula se manterá sempre aberta. 

Porém, em condições de baixa vazão, causando intermitência do 

bombeamento, esta válvula funcionará abrindo e fechando de acordo 

com o fluxo descartado. Esta válvula também tem importância 

fundamental na operacionalidade do sistema, já que sem a mesma, o 

vácuo produzido na câmara se perderia devido a entrada de ar pela 

descarga, não atuando na rede coletora, que por sua vez, não induziria o 

arrasto da água do solo para cima, não alimentando o sistema e não 

produzindo o bombeamento, ou seja, o sistema não funcionaria;

d) - esfera maciça - a aplicação do vácuo oriundo da 

bomba ocorre inicialmente na válvula de regulagem do vácuo, que, 

através de uma segunda entrada, se conecta à câmara de vácuo, criando 

assim, o vácuo na rede coletora de "well points" (ponteiras filtrantes). A 

esfera funciona basicamente como válvula de retenção, permitindo 

passar o ar no sentido da câmara de vácuo para a bomba vácuo, mas 

nunca ao contrário, garantindo sempre a inviolabilidade do sistema de 

refrigeração à óleo;
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e) visor de óleo: a eficiência de bomba de vácuo está 

atrelada à manutenção do óleo circulante de vedação e lubrificação 

sempre em temperatura fria, e para isto, precisa manter uma 

quantidade mínima e máxima pré-dimensionada e o visor do óleo 

utilizado no modelo em questão, se torna peça fundamental e controle 

de nível do óleo;

f) bomba d'água adaptada: durante a operação do 

equipamento de rebaixamento, muitas vezes, há necessidade de 

bombeamento d'água com a presença de partículas sólidas em 

suspensão no meio bombeado, que fatalmente geram desgastes 

precoces nos elementos constituintes da bomba d'água. Após muitos 

experimentos, chegou-se à conclusão que nestas condições impróprias 

de bombeamento, a troca e o dimensionamento adequado do material 

utilizado no anel de desgaste original da bomba gerou uma diminuição 

acentuada no desgaste das bombas d'água, possibilitando sua 

utilização em todos os equipamentos;

g) - chassi com rodas: grande parte dos equipamentos 

para rebaixamento do lençol d'água estão dispostos em diversas peças 

soltas (bombas, motores, câmaras, quadro elétrico, mangueiras, 
conexões, etc.) são montados peça por peça, no local de aplicação da 

obra, o que além de gerar grande perda de tempo para montagem, 

obriga o emprego de mão de obra mais bem qualificada e acaba quase 

sempre em montagens imperfeitas, já que os prazos para montagem 

são sempre muito exíguos. Outra parte dos equipamentos são 

pré-montados em cima de chassis em forma de esqui, que veio oferecer 

maior qualidade no aspecto de montagem, mas nenhuma mobilidade. 
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Porém, algumas obras requerem mobilidade, ou seja, os equipamentos 

precisam ser desinstalados e reinstalados por diversas vezes, chegando 

em alguns casos, como obras de saneamento (construção de redes 
subterrâneas) a necessitar de reinstalações diárias durante meses. 

Diante de tais inconvenientes, o conjunto dos equipamentos ora 

revelados foram dotados de chassis sobre roda, permitindo a 

montagem com todo rigor de uma oficina e maior mobilidade, tanto 

fora, quanto dentro das obras.

h) - motor elétrico: todos os equipamentos para 

rebaixamento do lençol freático a vácuo, com anel líquido à água 

disponíveis no mercado utilizam uma motobomba d'água e outra 

motobomba a vácuo, ou seja, dois motores elétricos, um para cada tipo 

de bomba, num sistema que funciona, obrigatoriamente, com duas 

bombas simultaneamente, ou seja, caso uma das bombas pare de 

funcionar, por qualquer motivo que seja, por falha mecânica ou elétrica, 

o sistema automaticamente cessa o bombeamento, enquanto que uma 

única bomba em operação, quase sempre, dependendo do tempo de 

operação não simultânea, leva a bomba a desgastes abusivos, muitas 

vezes com perda total da bomba, bem como possível queima do motor 

correspondente, de modo que esta falha num sistema que funciona 24 

horas por dia, nem sempre observado, poderá produzir acidentes 

graves, principalmente elétricos. Tais problemas foram devidamente 

sanados no objeto do pedido de patente em questão, onde um único 

motor aciona tanto a bomba d'água quanto a bomba de vácuo, sempre 

de forma simultânea, graças a um conjunto de polias, acoplamento e 

correias, protegidos por uma carenagem de proteção das partes móveis 
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e onde este motor único para funcionamento de todo conjunto trouxe a 

vantagem de nunca permitir que apenas uma única bomba funcione 

isoladamente, garantindo a preservação plena do equipamento e 

evitando possibilidades de acidentes gerados pelo mau funcionamento 

do sistema;

i) - tanque de óleo com torre de exaustão: conectado ao 

sistema monobloco do equipamento, garante volume de óleo adequado 

ao perfeito funcionamento da bomba de vácuo em ciclo fechado, já que 

se conecta com a serpentina de resfriamento instalada dentro da 

câmara de vácuo, mantendo o óleo de circulação sempre frio, sem perda 

de viscosidade, formando apenas calor na saída da torre de exaustão;

j) - serpentina: dimensionada de forma a permitir a troca 

de calor necessária ao resfriamento do óleo de circulação da bomba de 

vácuo, conecta o tanque de óleo à bomba vácuo, passando pela parte 

afogada da câmara de vácuo, onde o volume útil constante absorvido do 

solo, presente sempre em temperatura baixa, resfria o óleo circulante;

k) - grade de amortecimento do nível dinâmico na câmara 

de vácuo: permite controlar a velocidade de subida do nível d'água 

dinâmico no interior da câmara que aciona todo o sistema de boia livre e 

alívio, sem a criação de turbilhonamento e consequentes respingos 

capazes de comprometer o sistema vácuo/ar;

l) distanciador, batente e contrapeso de regulagem do 

sistema de alívio: as dimensões, material, formato e peso foram 

milimetricamente desenvolvidos de forma a proporcionar o equilíbrio 

perfeito ao sistema, já que atua como transmissor de curso entre a boia 

e a haste guia que abre a conexão com o ar atmosférico, baixando a 
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capacidade de vácuo dentro da câmara, permitindo que a bomba inicie 

o processo de bombeamento d'água, a partir da descida por gravidade 

do conjunto de alívio do vácuo.

[019] No intuito de melhor ilustrar e auxiliar no entendimento

do equipamento rebaixador de lençóis d'água ora revelado, são 

apresentados desenhos, aos quais serão feitas referências em conjunto 

à descrição que se segue, onde:

- a figura 1 ilustra-o em perspectiva lateral;

- a figura 2 ilustra-o em perspectiva látero-frontal;

- a figura 3 ilustra vista esquemática da montagem do 

sistema de ponteiras filtrantes com o equipamento em questão dotado 

de bomba a vácuo, onde "TC" (equivale) ao tubo coletor; "N.T." ao 

nível do terreno; "N.A.E." «· ao nível d'água estático; "T.S" «· ao tubo de 

subida; "PA" «· à pressão atmosférica; "N.A.D" «· ao nível d'água 

dinâmico; "P.F" «· à ponteira filtrante;

- a figura 4 traz os detalhes construtivos da câmara de 

vácuo;

- a figura 5 mostra de forma ampliada os detalhes 

construtivos da válvula de regulagem do vácuo; e,

- a figura 6 traz um gráfico demonstrando a relação fluxo 

de ar / pressão de sucção da bomba de vácuo integrante do objeto do 

pedido de patente em questão.

[020] Tendo em vista a explanação descritiva ora apresentada,

analisada juntamente às ilustrações acima referenciadas, o pedido de 

patente em questão trata de um equipamento rebaixador de lençóis 

d'água, pertencente ao setor industrial de maquinários auxiliares à 
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execução de obras civis, dotado de uma bomba de vácuo (12) de 

palhetas com anel líquido à óleo, associada a um processo de 

resfriamento do óleo da mesma, protegido por um sistema de alívio do 

vácuo com boia livre (28), e acionado por motor elétríco único (2), 

composto por uma bomba d'água (9) centrífuga e da referida bomba de 

vácuo (12), de modo a manejar misturas água-ar em qualquer 

proporção, possuindo ainda um tanque para a separação do ar através 

de uma válvula controlada por boia amortecida, com componentes à 

prova de corrosão, sendo que a bomba de vácuo (12) do tipo palheta e 

anel líquido trabalha com óleo sem contato com a água manejada, 

permitindo o manuseio de águas contaminadas e ou corrosivas, provido 

também de um sistema de lubrificação e proteção cujas bombas e os 

demais componentes são projetados para trabalhos ininterruptos.

[021] O referido equipamento rebaixador de lençóis d'água

(100) compreende quadro elétrico (1), motor elétrico (2), acoplamento 

de motor (3), polia do motor (4), câmara de vácuo (5), válvula de 

regulagem do vácuo (6), cobertura da válvula (7), visor do óleo (8), 

bomba d'água (9), cavalete (10), mangueira de refrigeração (11), 

bomba de vácuo (12), polia da bomba de vácuo (13), filtro de óleo (14), 

correias de acoplamento da bomba de vácuo (15), carenagem de 

proteção das correias (16), tanque de óleo com torre de exaustão (17), 

serpentina de refrigeração do óleo (18), mangueira de retorno do óleo

(19),  mangueira de sucção do óleo (20), mangueira do vácuo (21), 

vacuômetro (22), válvula de retenção com junta, para saída da água 

bombeada (23), chassis (24).

[022] A câmara de vácuo (5) é dotada de batente do sistema de 
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alívio do vácuo (25), esfera maciça de controle de abertura e 

fechamento (26), distanciador, batente e contrapeso de regulagem do 

sistema de alívio (27), boia (28), câmara interna de vácuo (29), tubo 

guia da boia (30), grade de amortecimento do nível d'água dinâmico na 

câmara de vácuo (31), entrada para sucção da bomba d'água (32), 

entrada do fluxo d'água (33), guias da boia livre (34), tampa flangeada 

(35) e haste guia (36) do sistema de alívio do vácuo.

[023] A válvula de regulagem do vácuo (6) é composta pela

rosca de recepção da tampa de cobertura do vácuo (37), corpo de 

válvula de regulagem do vácuo (38), rosca de recepção da mangueira de 

aplicação do vácuo (39) e flange de fixação (40).

[024] Ressalte-se que enquanto o pedido de patente em

questão foi descrito com referência à modalidade pretendida, será 

aparente aos versados na técnica que outras modificações poderão ser 

aqui realizadas, passível, portanto, de sofrer alterações em suas 

características e capacidades técnicas, inclusive em função da 

possibilidade de atualização de versões, mantendo ou até melhorando o 

desempenho alcançado, encontrando-se, tais características, 

devidamente abrangidas no presente objeto, sem que se distancie do 

espírito e escopo do quanto ora explanado, reunindo, por todo o 

exposto, os requisitos necessários à proteção como patente de 

invenção, ora pleiteada.
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REIVINDICAÇÕES

1) - "EQUIPAMENTO REBAIXADOR DE LENÇÓIS 

D'ÁGUA", caracterizado por ser dotado de uma bomba de vácuo (12) de 

palhetas com anel líquido à óleo, associada a um processo de 

resfriamento do óleo da mesma, protegido por um sistema de alívio do 

vácuo com boia livre (28), e acionado por motor elétríco único (2), 

composto por uma bomba d'água (9) centrífuga e da referida bomba de 

vácuo (12), de modo a manejar misturas água-ar em qualquer 

proporção, possuindo ainda um tanque para a separação do ar através 

de uma válvula controlada por boia amortecida, com componentes à 

prova de corrosão, sendo que a bomba de vácuo (12) do tipo palheta e 

anel líquido trabalha com óleo sem contato com a água manejada, 

permitindo o manuseio de águas contaminadas e ou corrosivas, provido 

também de um sistema de lubrificação e proteção cujas bombas e os 

demais componentes são projetados para trabalhos ininterruptos.

2) - "EQUIPAMENTO REBAIXADOR DE LENÇÓIS 

D'ÁGUA", de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por um 

equipamento rebaixador de lençóis d'água (100) que compreende 

quadro elétrico (1), motor elétrico (2), acoplamento de motor (3), polia 

do motor (4), câmara de vácuo (5), válvula de regulagem do vácuo (6), 

cobertura da válvula (7), visor do óleo (8), bomba d'água (9), cavalete

(10),  mangueira de refrigeração (11), bomba de vácuo (12), polia da 

bomba de vácuo (13), filtro de óleo (14), correias de acoplamento da 

bomba de vácuo (15), carenagem de proteção das correias (16), tanque 

de óleo com torre de exaustão (17), serpentina de refrigeração do óleo 

(18), mangueira de retorno do óleo (19), mangueira de sucção do óleo
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(20),  mangueira do vácuo (21), vacuômetro (22), válvula de retenção 

com junta, para saída da água bombeada (23), chassis (24).

3) - "EQUIPAMENTO REBAIXADOR DE LENÇÓIS 

D'ÁGUA", de acordo com as reivindicações 1 e 2, caracterizado por a 

câmara de vácuo (5) ser dotada de batente do sistema de alívio do vácuo 

(25), esfera maciça de controle de abertura e fechamento (26), 

distanciador, batente e contrapeso de regulagem do sistema de alívio 

(27), boia (28), câmara interna de vácuo (29), tubo guia da boia (30), 

grade de amortecimento do nível d'água dinâmico na câmara de vácuo 

(31), entrada para sucção da bomba d'água (32), entrada do fluxo 

d'água (33), guias da boia livre (34), tampa flangeada (35) e haste guia 

(36) do sistema de alívio do vácuo.

4) - "EQUIPAMENTO REBAIXADOR DE LENÇÓIS 

D'ÁGUA", de acordo com as reivindicações 1 e 2, caracterizado por a 

válvula de regulagem do vácuo (6) ser composta pela rosca de recepção 

da tampa de cobertura do vácuo (37), corpo de válvula de regulagem do 

vácuo (38), rosca de recepção da mangueira de aplicação do vácuo (39) 

e flange de fixação (40).
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FIG. 4
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RESUMO

"EQUIPAMENTO REBAIXADOR DE LENÇÓIS D'ÁGUA".

Trata-se de um equipamento rebaixador de lençóis 

d'água, pertencente ao setor industrial de maquinários auxiliares à 

execução de obras civis, dotado de uma bomba de vácuo (12) de 

palhetas com anel líquido à óleo, associada a um processo de 

resfriamento do óleo da mesma, protegido por um sistema de alívio do 

vácuo com boia livre (28), e acionado por motor elétríco único (2), 

composto por uma bomba d'água (9) centrífuga e da referida bomba de 

vácuo (12), de modo a manejar misturas água-ar em qualquer 

proporção, possuindo ainda um tanque para a separação do ar através 

de uma válvula controlada por boia amortecida, com componentes à 

prova de corrosão, sendo que a bomba de vácuo (12) do tipo palheta e 

anel líquido trabalha com óleo sem contato com a água manejada, 

permitindo o manuseio de águas contaminadas e ou corrosivas, provido 

também de um sistema de lubrificação e proteção cujas bombas e os 

demais componentes são projetados para trabalhos ininterruptos.
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