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O crivo de tambor rotativo é um equipamento de pré-tratamento, que efetua a tamisação do efluente, isto é, permite a 

retenção de partículas sólidas. O equipamento é constituído por um cilindro, de malha apertada, por onde passa o 

efluente, fazendo a separação da fração sólida e liquida.  

O crivo de tambor rotativo é composto por vários elementos, contudo os principais são: tambor composto por uma 

malha filtrante que retém os sólidos existentes no efluente; raspador que descarrega os sólidos removidos e o tanque 

de recolha do efluente filtrado. 

 

 

Apresentação 

 

O crivo tambor rotativo é instalado em canal na obra de entrada onde o efluente é admitido. Quando o efluente dá 

entrada no equipamento é distribuído ao longo do tambor. A rotação do tambor, de modo lento, separa o material em 

suspensão no efluente que é transportado na parte externa do tambor e descarregado por um raspador. Os sólidos 

mantêm-se na parte exterior do tambor, sendo o efluente filtrado pelo crivo, dando entrada no interior do tambor e 

sendo recolhido num tanque, posicionado por baixo do equipamento. 

 

 

Funcionamento 
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 Elevada eficiência de separação; 

 Robustez e duração; 

 Baixos custos de manutenção; 

 Reduzido consumo energético; 

 Possibilidade de incorporar um sistema de auto limpeza do equipamento. 

 

Vantagens 

 

 

Elemento Material de construção 

Estrutura Aço Inox AISI 304 ou 316 

Malha Aço Inox AISI 304 ou 316 

Raspador Bronze 

 

Materiais de Construção 
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No que diz respeito à operação e manutenção do equipamento, devem ser respeitadas e cumpridas todas as 

indicações, regras e práticas apresentadas no Manual de Operação e Manutenção, cuja entrega é efetuada juntamente 

com o equipamento.  

O objetivo do manual é fornecer ao operador toda a informação relevante e necessária para a correta aplicação, 

instalação e funcionamento do equipamento. Neste sentido, é de extrema importância ler o manual cuidadosamente 

para evitar uma utilização desadequada e/ou perigosa do equipamento 

 

Instalação, Operação e Manutenção 
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Modelo CTR - 400 CTR - 500 CTR - 700 CTR - 1000 CTR - 1300 

Comprimento do 
Tambor 

400 500 700 1000 1300 

Malha Consoante dimensão dos sólidos do efluente a tratar. 

 

Dimensões Standard 

As medidas encontram-se em mm, dimensões adicionais sob consulta. 


