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PROTEGER RECURSOS:
ESTA IDEIA NUNCA ESTEVE TÃO EM ALTA

 

As ventosas podem ser fornecidas nos modelos de tríplice função, nominais, automáticas, secas e de fechamento lento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A linha de sistemas de proteção e controle hidráulico da Hidro-Ambiental inclui:

As válvulas de controle hidráulico podem ser fornecidas nos modelos alívio de pressão, antecipadora de ondas, 
redutoras de pressão, limitadora de vazão, controladora de nível, detectora de ruptura, e em vários materiais, 
revestimentos e elastômeros, viabilizando assim aplicações com água bruta, água do mar, vinhaça, efluentes e 
outros líquidos.

DIÂMETROS
• Válvulas de Controle: 2” a 24”
• Ventosas: 2“ a 12”

MATERIAIS DISPONÍVEIS
(VÁLVULAS DE CONTROLE E VENTOSAS):

Corpo
• Ferro Fundido
• Aço Carbono
• Aço Inox

Elastômeros
• NBR
• EPDM
• VITON

Classes de Pressão
PN10, PN16, PN25, PN40  
(ANSI 150, ANSI 300, 
ANSI 400, ANSI 600)

Temperatura de Trabalho
até 80ºC (ferro fundido e ferro 
nodular) até 120ºC (aço inox)

Conexões
Rosca BSP e NPT; 
Flange ANSI, DIN, ABNT, ISO

A Hidro-Ambiental oferece soluções completas em sistemas de proteção e controle hidráulico para adutoras, 
reservatórios e unidades de bombeamento. O uso de softwares, especialmente desenvolvidos para análise de 
transitórios hidráulicos e equipamentos de alto desempenho, permite:

• Proteção total do meio ambiente
• Operação segura
•  Eficiência operacional com baixo custo energético
• Controle elétrico à distância

• VÁLVULAS DE CONTROLE HIDRÁULICO
• VENTOSAS PARA ÁGUA
• VENTOSAS SECAS PARA LÍQUIDOS E EFLUENTES INDUSTRIAIS



O transitório hidráulico, também denominado de Golpe de Aríete, pode causar sérios problemas à tubulação e a 
seus equipamentos. Desta forma, a quantificação das pressões máximas e mínimas é de fundamental interesse 
para o projetista, a fim de que este possa dimensionar a tubulação e introduzir equipamentos protetores (Válvulas 
de Controle e Ventosas), cuja finalidade é amortecer as variações de carga, prejudiciais à vida útil da instalação.

VENTOSAS SECAS TRÍPLICE FUNÇÃO

VENTOSAS PARA ÁGUA TRÍPLICE FUNÇÃO

VENTOSAS - APLICAÇÕES

SISTEMAS DE PROTEÇÃO E CONTROLE HIDRÁULICO
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Linha Piezométrica Envoltórias das Pressões Máximas e Mínimas Rigidez da Tubulação: 5000 N/m²
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Perfil da Adutora

Gráfico das Envoltórias de Pressões Máximas e Mínimas - Com Proteção

Ventosa seca tríplice função para proteção de adutoras de vinhaça e outros efluentes. A ventosa seca possui corpo 
com desenho aerodinâmico, duplo flutuador e fechamento hermético, características que permitem fluxo de ar 
com altas vazões sem o perigo de derramamento de líquido e a contaminação do meio ambiente.

A Hidro-Ambiental oferece a linha mais completa de válvulas ventosas acompanhada da mais alta tecnologia e 
soluções para controle de ar em tubulações.
Nossa linha de produtos possui: ventosas cinéticas, ventosas automáticas e ventosas combinadas.



VÁLVULA ANTECIPADORA DE ONDA
Modelo HAVAO-015

VÁLVULA CONTROLADORA DE BOMBA
Modelo HAVCB-014

VÁLVULAS DE CONTROLE - APLICAÇÕES

Válvula antecipadora de onda com dois pilotos para proteção de adutoras e unidades de bombeamento 
contra transitórios hidráulicos (Golpe de Aríete). A válvula antecipadora de onda monitora de forma constante 
as pressões máximas e mínimas do sistema e antecipa o golpe de Aríete aliviando a pressão, evitando danos ao 
sistema.

Válvula controladora de bomba para monitoramento e controle de conjunto moto-bomba. A válvula controladora 
de bomba monitora de forma automática o acionamento e o desligamento da moto-bomba, reduzindo o consu-
mo elétrico e minimizando o perigo de transitório hidráulico (Golpe de Aríete).



VÁLVULAS DE CONTROLE - APLICAÇÕES

VÁLVULA DE SEGURANÇA E ALÍVIO
Modelo HAVCA-013

VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO
Modelo HAVRP-012

Válvula de segurança e alívio de pressão auto-operada para proteção de adutoras e unidades de bombeamento 
contra transitórios hidráulicos (Golpe de Aríete). A válvula de segurança e alívio monitora de forma constante a 
pressão máxima do sistema aliviando o excesso de pressão com abertura rápida e fechamento lento e suave, 
evitando danos ao sistema.

Válvula redutora de pressão para controle de pressão a jusante. A válvula redutora de pressão controla de forma 
automática através de piloto hidráulico de alta precisão a pressão pré-ajustada, de forma permanente e indepen-
dente de variação na vazão ou pressão a montante.



VÁLVULA ELÉTRICA DE CONTROLE À DISTÂNCIA
Modelo HAVEC-011

VÁLVULA DETECTORA DE RUPTURA
Modelo HACDR-019

Válvula detectora de ruptura para proteção de APPs, passagens sob estradas, pontes, etc. A válvula detectora de 
ruptura  monitora de forma automática, através de pilotos hidráulicos, a velocidade do líquido dentro da 
adutora. Ocorrendo mudança na velocidade em função de rompimento da adutora, a válvula fechará automatica-
mente evitando vazamento do líquido para o ambiente.

Válvula elétrica de controle à distância para operação on/off ou de modulação. A válvula elétrica de controle à 
distância opera de forma automática através de solenoides e indicador de abertura, com opções de falha 
(fail safe to close/open/last position).

VÁLVULAS DE CONTROLE - APLICAÇÕES



VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL
Modelo HAVCN-016

VÁLVULA LIMITADORA DE VAZÃO
Modelo HAVLV-017

Válvula limitadora de vazão auto-operada. A válvula limitadora de vazão monitora de forma automática através de 
piloto hidráulico de alta precisão a vazão pré-ajustada no sistema, de forma permanente.

Válvula de controle de nível auto-operada para reservatórios. A válvula de controle de nível monitora de 
forma automática os níveis dos reservatórios com três opções de pilotos hidráulicos de nível: máximo, máximo e 
mínimo, e de modulação com opção de controle de nível por sensores elétricos.

VÁLVULAS DE CONTROLE - APLICAÇÕES



Rua Aparecida Tufanin Anitelli, 99 - Distrito Industrial - Leme/SP - BRASIL - CEP 13612-393
Fone: +55 (19) 3572 9999 / FAX: +55 (19) 3572 9990

hidro@hidroambiental.com.br / www.hidroambiental.com.br


