
Guias Multi Infra – Novo 
Modelo de Infraestrutura 

Urbana



NOSSA REALIDADE

Falta de planejamento = seca 
Negligência = desperdício



NOSSA REALIDADE

Desrespeito com o planeta e conosco: entulho 
Resíduo da construção civil



NOSSA REALIDADE

Desorganização, enchentes, investimentos vultuosos 
sem eficácia



NOSSA REALIDADE

Manutenção de Alto Custo, Perdas e Risco Elevado



NOSSA REALIDADE

Revista Exame - Abril 2015



DESAFIOS

1º Buscar um elemento da infraestrutura urbana que seja
CONTÍNUO e presente na maioria das unidades de consumo;

2º Utilizar como matéria prima o MÁXIMO de insumos reciclados;

3º Reduzir o material POLUENTE lançado em aterros, rios e
córregos ;

4º Reduzir a incidência de ENCHENTES nas grandes cidades;

5º Criar um local melhor para VIVER



A INSPIRAÇÃO

Guias de concreto



A IDEIA



MÓDULO BÁSICO

1- Rede de Baixa Tensão /  Iluminação Publica
2- Telefonia, Dados, TV a Cabo
3- Gás
4- Água Potável
5- Água de Reuso
6- Rede de Média Tensão
7- Coleta de Esgoto
8- Rede de Água Pluvial



COMPONENTES

ENTULHO



MATÉRIA PRIMA PRINCIPAL

Entulho – substituí a brita na fabricação do concreto



Guia Multi Infra - Vantagens

- Presentes em todos os consumidores;
- Fabricadas em concreto usando entulho reciclado em

grande volume;
- Maior segurança para as tubulações e cabos,

reduzindo transtornos a população;
- Localização exata das tubulações, reduzindo

aberturas nas ruas e avenidas desnecessárias;
- Maior rapidez nas ações de reparo e manutenção
- Redução enorme nos custos de manutenção



ONDE ???

Só existe uma maneira: reduzir o custo da operação.

COMO VIABILIZAR ???

Temos que conseguir “savings” para compensar o
investimento inicial.



REDUÇÃO DO CUSTO DA OPERAÇÃO

Para reduzir temos que partir do zero, reinventar o
modelo de infraestrutura urbana. Criando um novo
sistema, mais simples, menos oneroso em todas as
áreas, buscar oportunidades até agora não utilizadas,
mas sempre com base na premissa maior.

SUSTENTABILIDADE



NOSSA INVENÇÃO.....



MÓDULOS DE SERVIÇO ACOPLADOS

Boca de Lobo

Captação Esgoto e Água de Reuso



MÓDULOS

Guia Rebaixada Guia Travessia em Nível Guia Backup



Gás
Energia, 
dados e 
voz

Água e 
Água de 
Reuso

MÓDULOS DE SERVIÇO



NOVO CONCEITO

Ao nosso ver nenhuma, 

QUAL A DIFICULDADE PARA UM MESMO TÉCNICO EXECUTAR ESTAS AÇÕES:

- Conectar e desconectar cabos em um medidor de energia?

- Fazer uma ativação de um telefone, tv a cabo ou um link de internet?

- Conectar um mangueira com 2 bicos de engate rápido em um painel 
totalmente identificado?



MODELO ATUAL – concessionárias independentes



MODELO ATUAL – concessionárias independentes



MODELO ATUAL – concessionárias independentes



NOVO CONCEITO DE DISTRIBUIÇÃO

- Unificada apenas uma empresa/consórcio é responsável pela operação e
manutenção das redes de utilidades.

- Otimização de todos os recursos: funcionários, equipamentos, instalações , centrais
de atendimento ,...

- Com o maior volume de serviço e receita pode-se investir em tecnologias mais
avançadas de monitoramento e prevenção.

ex: módulos eletrônicos para controle do volume em um ramal da rede de
alimentação de água comparando com o registrado nas unidades de consumo,
concluímos no caso de diferenças a ocorrência de vazamentos ou furtos.



NOVO CONCEITO DE DISTRIBUIÇÃO

Módulo de Conexão e Ativação 
Unificado



APERFEIÇOAMENTO

- Galeria Pluvial

- Captação e Transporte 
de Água de Reuso

- Rede Esgoto



Calha de Acumulação Contra Enchentes



SOLUÇÕES COMPLEMENTARES

CETRACO – Central de Tratamento e Cogeração



Tratamento de Água e Esgoto

ETE –Estação de 
tratamento Esgoto

Equipamentos e Tecnologia no Tratamento dos Efluentes 
Indicados são produzidos pela Alfamec

ETA- Estação de 
tratamento Água



Tratamento de Água e Esgoto

Os sistemas de tratamentos utilizados como referência 
possuem as capacidades de produção

ETE Sistema Aeróbico – 128.000 L / dia equivale a 
produção de esgoto de aproximadamente 800 pessoas

ETA – 5.000 L / H



Ciclo da Água , Reuso e Esgoto

UNIDADE DE 
CONSUMO

Água Potável
Rede Publica

Rede Reuso

ETE Lodo

Água Chuva

ETA

ETA chuva



RESULTADO

- Implantamos de maneira segura e contÍnua a
utilização da água de reuso no nosso dia a dia;

- Tratando o esgoto próximo ao local de origem,
reduzimos os custos de tratamento a longas
distâncias;

- Reduzimos as áreas carentes de saneamento devido
ao menor custo e prazo de implantação;

- Início do processo de despoluição dos nossos rios,
devido a redução significativa do lançamento de
resíduos.



COGERAÇÃO

Com o sistema em funcionamento uma grande
movimentação de água pelas tubulações e calhas ocorrerá
onde identificamos um potencial energético a ser avaliado
utilizando os equipamentos:

- Turbina Pelton
- Hidro Turbina



Produção de Energia – Turbina Pelton

Roda d´agua conectada a um
alternador, impulsionada pelo
escoamento dos reservatórios
formados pelas seções
construídas na calha principal
nos níveis água pluvial e de
reuso



Produção de Energia – Hidro Turbina

Este equipamento recebe
água com pressão da
concessionária e por meio
de hélices e reduções da
seção faria com que a
pressão ao sair fosse maior,
esta diferença energética
utilizaremos para
movimentar um eixo
acoplado a um alternador
produzindo energia.



IMAGENS DO SISTEMA



IMAGENS DO SISTEMA



IMAGENS DO SISTEMA



IMAGENS DO SISTEMA



IMAGENS DO SISTEMA



RESULTADOS

- Redução no volume de terra a retirar na execução
das redes.

- Menor quantidade de material carreado para rios
e córregos.

- Menor número de incidentes nas redes de
distribuição.

- Redução das áreas insalubres quanto as questões
de saneamento.



RESULTADOS

- Uso efetivo da água de reuso e pluvial, reduzindo
o volume de captação.

- Redução do volume de entulho nos aterros
sanitários.

- Redução na emissão de poluentes na natureza.
- Despoluição visual e melhor qualidade de vida em

nossas cidades.



CONCLUSÃO

Concluímos que se utilizarmos as soluções propostas
CONTRIBUIREMOS para ...



UM FUTURO ......



MELHOR !!!!!!



OBRIGADO PELA ATENÇÃO






