


A linha de lacres sanitários Well Cap para poços tubulares foi desenvolvida para a 

proteção das águas subterrâneas, permitindo total proteção do poço contra contamina-

ções superficiais e evitando o desperdício de água nos poços surgentes. Permite, também, 

de forma simples e rápida as ações de controle do poço e seu monitoramento. Fabricado 

para instalação em poços de 6” a 10”, atende à grande maioria dos poços perfurados no 

Brasil, podendo ser customizado para outros dimensionamentos de poços. 

Lacre Rede Volume / Dia Poço

LS-20 1.1/4” – 1.1/2” – 2” 80 a 200 m3 6”

LS-30 2” – 3” 400 a 600 m3 6” – 8”

LS-50 3” – 4” 800 a 1000 m3 8” – 10”
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Modelos disponíveis e dimensionamentos:

Modelo Modelo Modelo
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O lacre sanitário da linha Well Cap é colocado no 
topo do revestimento, sendo a coluna de recalque 
nele fixada através da curva condutora, sendo que 
nos modelos LS 30 e LS 50 possui um extensor para 
maior segurança na conexão.

Retirando a sua tampa, que é de fácil remoção, é 
possível acessar o interior do poço para medição de 
nível, para acionamento do sistema de circulação 
interna e, opcionalmente, para injeção de produtos 
de limpeza e/ou desinfecção do poço. Portanto, de 
forma rápida o operador poderá executar seus ser-
viços sem necessidade de remoção das instalações 
hidráulicas existentes, mantendo o poço novamente 
lacrado após a execução do serviço.

A carcaça do lacre sanitário Well Cap é construída 
em ferro nodular, que proporciona grande longevi-
dade e total proteção às ações de vandalismo. Na 
parte superior possui um anel de borracha para ve-
dação junto à tampa, e outro em sua base, para ve-
dação junto ao revestimento.

Todos os modelos possuem flanges adaptadores 
para instalação em qualquer bitola e tipo de reves-
timento.

A proteção do cabo elétrico é feita através de uma 
curva isolante de PVC fixada na carcaça, onde são 
colocados os anéis de borracha para vedação do 
espaço anular entre o cabo 
e a curva. Nesta é fixada 
um eletroduto que protege 
o cabo até a caixa de pas-
sagem onde será feita a 
emenda do cabo, caso ne-
cessária.

•	 Completa vedação junto ao revestimento do 
poço, seja geomecânico ou de aço, com rosca 
ou ponta lisa;

•	 Durabilidade;

•	 Proteção contra vandalismo;

•	 Facilidade de instalação;

•	 Simplicidade de uso;

•	 Permite	o	acesso ao interior do poço sem neces-
sidade de remoção das instalações hidráulicas;

•	 Ampla gama de recursos e possibilidade de 
modularização na expansão destes recursos, 
tais como: controle de nível, monitoramento da 
vazão, tratamento da água, controle eletrônico 
de dados;

•	 Robustez e longevidade, é totalmente à prova 
de vandalismos, pois é construído em ferro 
nodular;

•	 Maior	 segurança na instalação e acoplamento 
do equipamento de bombeamento.

Confeccionado em ferro nodular,  
o lacre sanitário Well Cap  
é resistente às intempéries  
e às ações de vandalismo. 

Suas principais vantagens  
estão abaixo relacionadas:

Os lacres sanitários Well Cap são protegidos 
pela Patente nº MU 8301665-1, atendendo 
plenamente ao disposto nas NBRs nº 12.12 
e 12.244 da ABNT, respectivamente para 
projetos e construção de poços tubulares, 
tornando-se assim de uso obrigatório na 
exploração de poços tubulares.
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Lacre Sanitário LS-20

Dimensionado para poços de 6” com capacidade para até 200 m³/dia, este la-
cre é  composto de três partes: a carcaça (que faz a vedação junto ao reves-
timento), a curva de ligação (que conecta a coluna de recalque com a rede de 
adução) e a tampa (que permite o acesso ao poço).

Possui uma válvula junto à curva de ligação que permite realizar a circulação 
interna. 

O tubete para conexão ao cavalete possui anel de vedação junto à carcaça, e é 
fornecido com rosca BSP 1.1/2”. 

A carcaça possui 3 furos em sua base, sendo um para o retorno da circulação 
interna, um para a tubulação de visita e um auxiliar. Nela é fixada a válvula 
purgadora para compensação da pressão interna.

O Well Cap LS 20 possui três orifícios laterais, sendo um para saída do cabo da 
bomba, um para cloração e outro como visita ao interior do poço para injeção 
de produtos.

Lacre Sanitário LS-30

Construído para poços de 6” a 8”, sua carcaça possui receptáculo para 
instalação do Well Logger para controle e monitoramento eletrônico do poço 
com fácil acesso das ligações elétricas e de comunicação, permitindo também 
o isolamento e proteção do equipamento. Possui suporte para cadeado e quatro 
orifícios laterais, sendo um para saída do cabo da bomba, um para cloração, um 
para inserção de produtos no poço e um auxiliar. Sua tampa é dotada de válvula 
purgadora de umidade que também impede a formação de vácuo no interior do 
lacre.

Dimensionado para atender a poços de média vazão de 200 a 600 m3/h, 
é composto de seis partes: 
1. A tampa que permite o acesso ao interior do poço, também vedada com anel de borracha;

2. A carcaça que faz a vedação junto ao revestimento através de anel de borracha;

3. A curva de ligação que conecta a coluna de recalque com a rede de adução através de extensor de 3”;

4. A base móvel, que faz a vedação da surgência e suporta a tubulação de recalque;

5. O tubete com vedação que interliga a curva de ligação à rede de adução.
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O tubete pode ser provido de manômetro ou transdutor de pressão para auto-
mação do poço através do controle de pressão na rede de adução/distribuição, 
sendo fornecido com rosca BSP 3” ou flangeado nas normas DIN ou ANSI. 

 

O Well Cap LS 30 possui um sistema de circulação interna dimensionado com 
válvula de esfera no Ø 1.1/4” que permite a circulação de até 40 m3/h para as 
ações de desinfecção e desincrustação química do poço e seu revestimento. 
O tubo da tubulação de retorno possui vedação para surgência junto à base de 
apoio. 

 1. Flange do tubete
 2. Porca de ajuste
 3. Vedação do tubete
 4. Retorno da circulação interna
 5. Anel vedação da tampa
 6. Válvula de retorno
 7. Tubo de retorno
 8. Base móvel
 9. Vedação do revestimento
 10. Extensor
 11. Tubulação de visita

Lacre Sanitário LS-30

O lacre sanitário Well Cap LS-50 foi projetado para poços de grande vazão com 
volumes diários de 600 a 1.000 m³. Possui base para acoplar em revestimento 
de 8” a 10” e, como os demais lacres, possui adaptadores para todos os tipos e 
dimensões de revestimento dos poços. 

A tampa permite o acesso ao interior do poço para medição do nível e serviços 
de desinfecção e desincrustação química, sendo fixada por 4 parafusos de aço 
inox e provida de cadeado de segurança.

Lacre Sanitário LS-50
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A carcaça é dotada de válvula purgadora de umidade que também impede a 
formação de vácuo no interior do lacre. Possui 4 pontos de visita, um para pas-
sagem do cabo elétrico, um para cloração, um para inserção de produtos no 
poço e um auxiliar. Tem um anel de vedação inferior para vedação junto ao 
revestimento e um superior para vedação junto à tampa. Possui receptáculo 
interno para instalação do Well Logger quando existe o monitoramento eletrôni-
co do poço, e conectores plug and play para entrada e saída de sinal e corrente 
de alimentação, tendo também base lateral para acoplamento externo do Well 
Logger.

A base móvel apoia-se na carcaça sobre anel de borracha para impedir a sur-
gência e possui 3 furos, sendo um para o retorno da circulação interna, um para 
a tubulação de visita e um para calibração de sensores de nível.

O Well Cap LS 50 possui um sistema de circulação interna com válvula de es-
fera no Ø 1.1/2”, que permite a circulação de até 50 m3/h para as ações de de-
sinfecção e desincrustação química do poço e seu revestimento. O extensor da 
tubulação de retorno possui vedação para surgência junto à base móvel.

O tubete é um tubo de aço nodular dotado de um anel de borracha para vedação 
da saída da carcaça, conectando a curva de ligação com a cruzeta de monito-
ramento ou com a tubulação de adução. Pode ser provido de manômetro ou 
transdutor de pressão para automação do poço através do controle de pressão 
na rede de adução/distribuição, sendo fornecido com rosca BSP 4” ou flangea-
do nas normas DIN ou ANSI.

Lacre Sanitário LS-50

 1. Flange do tubete
 2. Porca de ajuste
 3. Vedação do tubete
 4. Retorno da circulação interna
 5. Anel vedação da tampa
 6. Válvula de retorno
 7. Tubo de retorno
 8. Base móvel
 9. Vedação do revestimento
 10. Extensor
 11. Tubulação de visita
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