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UM POUCO

DA NOSSA 

HISTÓRIA



A ALITER nasceu em 1984 para atuar 

na área de saneamento básico e atender 

à crescente demanda do mercado da 

construção civil.

Contando sempre com recursos humanos 

e tecnológicos da mais alta qualidade para 

execução de nossos projetos, nos 

especializamos em obras de “Captação e 

Distribuição de água”, “Coleta, Operação e 

Manutenção de Sistemas de esgoto”, 

“Estações de Tratamento” e “realização de 

obras civis.

Desta forma, nos tornamos detentores de 

um considerável acervo técnico com obras 

realizadas para empresas públicas 

e privadas.

SOBRE NÓS



LINHA DO TEMPO

1984

Passamos a realizar 

obras  diretamente as 

principais empresas do 

setor público.

Adquirimos as primeiras 

máquinas tuneladoras,

o que viria a tornar 

nossa empresa uma das 

principais executoras

de “MND" do país.

1993

1997

Iniciamos atividades de 

Operação e Manutenção 

de Sistemas de Água e 

Esgoto no Estado de 

São Paulo.

2000

2008

Realizamos o Primeiro 

Emissário Submarino do 

Brasil através do Sistema 

de Tubo Cravado

no município de Praia 

Grande/SP. 

Em Parceria com 

AmBev, executamos o 

Emissário de Efluente na 

unidade de Viamão/RS.

2012 2017

Expansão dos 

negócios para 

América do Sul.

Iniciamos as 

atividades realizando 

obras de instalações 

subterrâneas de 

saneamento, 

telefonia e energia. 

2015

Desenvolvemos 

e executamos a maior 

adutora de água em 

tubo cravado de aço 

realizada no Brasil.



Com uma trajetória de sucesso marcada pela 

realização de grandes projetos, a ALITER permanece 

na busca novos desafios, tornando-se umas das 

empresas de maior visibilidade em seu segmento. 

Sempre levando qualidade, tecnologia e confiança 

aos seus clientes.

Neste ano de 2017 estamos expandindo nosso 

mercado de atuação para América do Sul, 

desenvolvendo projetos no Perú, levando

tecnologia de ponta em construção civil para

elevar a rentabilidade de novos clientes.

EVOLUÇÃO



TECNOLOGIA



TECNOLOGIA
A busca de novas tecnologias sempre foi um dos 

principais alvos da ALITER.

Prova maior são as modernas máquinas automáticas 

para execução de túneis pelo método de tubo 

cravado (pipe-jacking), adquiridas a partir de 1997. 

Estas se utilizam do sistema de slurryshield; que tem 

possibilitado obras subterrâneas, conhecidas por Não 

Destrutivas (MND), em locais e condições impossíveis 

de serem realizadas pelos métodos tradicionais.

Mantendo o plano de aquisições e novas tecnologias, 

a ALITER em 2014 adquiriu novos equipamentos para 

realizar a "Reabilitação de tubos subterrâneos" 

através de um método não destrutivo, conhecido 

como "Pipe-Brusting".

A ALITER está sempre à procura de novos 

desafios,  e está pronta para 

o próximo desafio.



O SISTEMA

MICROTÚNEL



SISTEMA MICROTÚNEL

Dentre os métodos não destrutivos, 

tubo cravado sem dúvida é o que apresenta 

maiores vantagens e por isso vem dominando 

de forma crescente o mercado internacional.

COMO FUNCIONA

Inicia-se o processo construtivo com a descida

e posicionamento da máquina (shield) em um poço

de serviço previamente escavado no solo.

O segundo passo é a cravação da máquina no terreno,

empurrada por um conjunto de macacos hidráulicos, agindo

simultaneamente com a escavação mecânica de sua cabeça rotativa.



SISTEMA MICROTÚNEL

O mesmo conjunto de macacos hidráulicos 

crava os tubos que vão sendo colocados 

sucessivamente na traseira da máquina, 

abrindo espaço para os próximos tubos.

Assim, é realizada pelo poço de serviço

a propulsão de todo o sistema, inclusive do shield.

BENEFÍCIOS

É uma alternativa prática para instalações subterrâneas, porque 

preserva a superfície enquanto cruza obstáculos impossíveis de

serem transpostos pelo sistema tradicional, como linhas férreas,

córregos, estradas, avenidas, aeroportos, fábricas e edificações,

cujo remanejamento poderia ser demorado, altamente oneroso

e até mesmo inviabilizar a instalação da tubulação planejada. 



SISTEMA MICROTÚNEL

ESPECIFICAÇÕES

ALTO TORQUE

Quando ocasionalmente solicitado pelo encontro 

de obstáculos, como troncos ou fragmentos de rochas, 

o equipamento permite o aumento de seu  torque em picos 

instantâneos de até 2,5 vezes o operacional, tornando possível 

a transposição do obstáculo.

VERSATILIDADE

Uma única cabeça de formato cônico com seu movimento giratório

excêntrico trabalha em praticamente qualquer tipo de solo.

SISTEMA DE DIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO

A simplicidade do sistema lógico de comando permite visualização 

Instantânea da operação e a correção da rota de instalação da tubulação, 

ou seja, extrema precisão.

DESMONTAGEM SEGMENTADA

A possibilidade da separação da máquina em seguimentos permite a retirada do 

equipamento por poços de dimensões muito reduzidas.



ÁREAS DE

ATUAÇÃO



ÁREAS DE ATUAÇÃO

Saneamento

Com milhares de metros

instalados de Redes de Água, 

Adutoras, Redes de Esgoto,

Coletores, Emissários, dentre 

outros a ALITER tornou-se uma 

empresa de grande referência

no setor de Saneamento Básico. 

E possui também grande experiência em todo

o complexo Sistema de Abastecimento de Água 

(ETAs, Reservatórios, Estações Elevatórias) 

e em todo o Sistema de Esgotamento Sanitário 

(ETEs, Estações Elevatórias, Limpeza e 

desobstruções), incluindo em ambos os Sistemas 

toda a sua manutenção e operação.



ÁREAS DE ATUAÇÃO

Obras Civis

Voltada para o desenvolvimento, a ALITER também 

possui seu foco voltado para as Edificações, como 

reformas e ampliações em Instituições de Ensino, 

Hospitais e em tudo aquilo que oferece crescimento

e qualidade de vida para a população.



ÁREAS DE ATUAÇÃO

Infraestrutura

Mais uma área de atuação da ALITER é o setor 

de Infraestrutura. Tendo com principais produtos: 

• Pavimentações, 

• Fresagens,

• Drenagens superficiais,

• Galeria de águas pluviais,

• Canalização de córregos.



CLIENTES



CLIENTES

Ao longo de nossa trajetória 

temos atendido a diversos 

clientes no setor público 

e privado.

Parcerias de sucesso que 

geraram crescimento

e aperfeiçoamento 

tecnológico.



CONTATE-NOS

Entre em contato conosco. 

Teremos um enorme prazer em atende-lo.

faleconosco@aliter.com.br

+55 (11) 2093.2000

www.aliter.com.br


