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EB PADRONIZADA
SEM SERVIÇOS – LICITADA SEM TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETIVO
Dados referentes às definições das condições básicas para projetos, fabricação, testes, transporte, elevação, montagem e
instalação (dos componentes internos) para SISTEMA DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO – EM SKID para uso em
Sistemas da SANEPAR. Aplicações:
a) Estações de Tratamento de Água
b) Captações Superficiais de Água Bruta.
c) Outros.
1.1 AQUISIÇÃO
Os sistemas devem ser adquiridos conforme descritivo do código de material.
Tabela 01 – Padrão do descritivo.
CONTAINER
EQUPAMENTO
GERAÇÃO A PARTIR
DE:
Solução aquosa de
clorato de sódio e
peróxido
de
20 pés
SISTEMA GERAÇÃO hidrogênio + Ácido
DE
DIOXIDO
DE sulfúrico (78 a 98%).
CLORO
Clorito de sódio (24 a
31%)
+
ácido
clorídrico (25 a 37%)1

ClO2

“X” a “X” Kg/h

Clorito de sódio (25 a
31%) + gás cloro
(sistema existente)1
Outros1
1Gerações permitidas a partir de testes pelos fornecedores.
2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES*
Devem ser seguidas as normas – seus apêndices e suas normas de referência em última revisão – em todas as atividades
pertinentes ao fornecimento, fabricação, montagem e instalação (dos componentes internos).
Tabela 02 – Normas.
Norma
ABNT NBR 5410
ABNT NBR 5626
ABNT NBR 5648
ABNT NBR 5688
ASTM F441

Título
Instalações elétricas de baixa tensão.
Instalação predial de água fria
Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria – Requisitos.
Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos.
Especificação padrão para tubulação de cloreto de polivinil cloreto (CPVC) schedule 80.

ASTM F439

Especificação padrão para acessórios para tubulação de cloreto de polivinil cloreto (CPVC) schedule 80.

NR 12

Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos.

Portaria GM/MS nº 888
de 04 de maio de 2021.

Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade.

Portaria GM/MS Nº
888, de 4 de maio de
2021.

Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade. Art. 14 Inciso VII - exigir dos fornecedores na aquisição, comprovação de que os materiais
utilizados na produção, armazenamento e distribuição não alteram a qualidade da água e não ofereçam risco à
saúde, segundo critérios da ANSI/NSF 61 ou certificação do material por um Organismo de Certificação de
Produto (OCP) reconhecido pelo INMETRO.

3. LISTA DE SIGLAS E EXPRESSÕES
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.
ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA.
BSP – BRITISH STANDARD PIPE (TUBULAÇÃO PADRÃO BRITÂNICA).
CAU – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO.
CFT – CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS.
CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.
CRT – CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS.
CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA.
CONTAINER – VOLUMOSA CAIXA DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE, A LONGA DISTÂNCIA (SOBRETUDO POR
VIA MARÍTIMA), DE VARIADAS MERCADORIAS.
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DE – DIÂMETRO EXTERNO.
DN – DIÂMETRO NOMINAL.
EB – ESPECIFICAÇÃO BÁSICA.
GPES – GERÊNCIA PROJETOS ESPECIAIS.
H – HORA
M³ – METRO CÚBICO
MM – MILÍMETRO.
MPS – MANUAL DE PROJETO DE SANEAMENTO.
NBR – NORMA BRASILEIRA.
NT – NOTA TÉCNICA DA SANEPAR.
P – PESSOA
PP – PARTES POR MILHÃO
PVC-U – POLICLORETO DE POLIVINILA NÃO PLASTIFICADO
* – ALTERAÇÃO CONFORME ÚLTIMA REVISÃO.
4. ESCOPO DE SERVIÇOS
O escopo é constituído de projetos, fabricação, testes, transporte, elevação, montagem e instalação (dos componentes
internos) e fornecimento dos equipamentos conforme especificação.
5. CARACTERÍSTICAS GERAIS
Deve ser fornecido sistema completo para geração de dióxido de cloro, conforme descrito nesta especificação básica.
Os itens a serem fornecidos são:
a) Container de até 20 pés com fornecimento completo com a instalação elétrica, hidráulica e civil confeccionado
conforme especificado nesse documento e definido no descritivo do código de material. Deve possuir inclinação no piso
para encaminhamento de águas de limpeza até canaleta, grades e ralos lineares a serem fornecidos internamente ao
container. Deverá possuir janelas e portas conforme indicado no projeto (Anexo I).
b) Gerador para geração de dióxido de cloro (eficiência superior a 95%). O gerador deve ser composto de gabinete
em aço carbono, pintura epóxi, portas com janelas transparentes para inspeção, reator fabricado em fibra de vidro com
revestimento interno em ECTFE; provetas de calibração em PVC translúcido para as bombas dosadoras, ejetor fabricado em
CPVC SCH80. O reator deve possuir dispositivo de enxágue automático, constituído de válvulas de bloqueio manuais tipo
esfera em CPVC SCH80 e válvula solenoide material compatível com produto químico. Interligações com tubulação rígida e
conexões fabricadas em CPVC SCH80.
c) Sistema de água de arraste: fornecer 1 (uma) unidade de tanque de água e 2 (dois) conjuntos moto-bomba (1+1), para
bombeamento de água, através de tubulação e ejetor, para arraste do dióxido de cloro até o ponto de aplicação. Vazão
conforme capacidade do sistema. Altura manométrica de até 10 bar. O tanque de água poderá ser posicionado acima do
container, desde que seja fornecida estrutura adequada e coberta.
d) Bombas dosadoras compatíveis com a capacidade de geração descrita no código de material. Considerar 2 (duas)
bombas dosadoras diafragma com motor passo equipadas com válvula anti-sifão.
e) Reservatórios: Incluir reservatórios intermediários de cada produto químico utilizado na geração do dióxido de cloro,
conforme necessidade. Deve ser fornecido em PRFV confeccionado conforme a norma ASME RTP-01 resina estervínilica
nas camadas de liner e barreira química. Demais camadas conforme fabricante. Espessura pode variar conforme método
construtivo laminado tipo I ou tipo II conforme norma ASME RTP-1. Fundo conforme item 3.a-260 da ASME RTP-1 (1). Calota
toriconical e junções conforme ASME RTP-1. Saídas flangeadas. Deve ter escada tipo marinheiro (com linha de vida fixada
no reservatório) conforme NR 12 e NBR 15708. Os reservatórios podem ser também em polietileno com certificado de
atoxidade.
f) Interligações hidráulicas: fornecer todas as interligações hidráulicas para recalque dos produtos químicos dos tanques
até o reator, com todos os dispositivos de segurança, considerando engates-rápido, mangueiras, adaptadores, válvulas e
todas as conexões necessárias.
g) Elétrica e automação: deve ser fornecido e instalado:
f.1) Medidor de vazão de água tipo paddlewheel.
f.2) Transmissor de pressão negativa (vácuo).
f.3) Cabine de comando completa, constituída de PLC, interface homem-máquina (IHM) com painel tipo “touch screen”
com parâmetros operacionais e mensagens em texto plano, controle multifunção como, por exemplo, controle remoto
ON/OFF, controle remoto da capacidade de produção de ClO2 via sinal 4-20 mA, controle de água de arraste, saída
digital e analógica, mensagem de alarmes, fácil implementação de outras unidades operacionais/controle.
f.4) Toda a iluminação e pontos de tomada em quantidade e locais adequados para atendimento aos equipamentos
especificados nesse documento.
f.5) Alimentação e proteção da instalação elétrica predial (iluminação e tomadas) e dos equipamentos (sistema de
geração e dosagem de dióxido de cloro, bombeamento de água de arraste, etc.).
h) Segurança: fornecer chuveiro lava-olhos.
i) Renovador de ar: fornecer renovadores de ar em quantidade e com características específicas para a adequada
ventilação do container.
6. PROPOSTA TÉCNICA
Entrega de proposta técnica completa com todas as informações solicitadas nesta especificação.
7. ITENS DE FORNECIMENTO
São itens de fornecimento:
a) Container e suas instalações conforme definido nesta especificação.
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a.1) Com certificado de tombamento.
b) Gerador de dióxido de cloro, conforme definido nesta especificação.
c) Equipamentos, tubos, conexões e válvulas de processo e segurança conforme definido nesta especificação.
d) Projeto do container e lista de materiais com todos os detalhes civis, elétricos, hidráulicos e fornecimento de ART.
e) Laudo de habitabilidade, certificando a ausência de riscos físicos (especificamente para radiações), químicos e/ou
biológicos, conforme portaria número 30 do Ministério do Trabalho e Emprego.
f) Certificado de tombamento.
g) ART elétrica e civil/hidráulico.
h) Transporte conforme edital de licitação.
i) Garantia mínima de 1 (um) ano, a partir da data de nota fiscal.
j) Assistência técnica para o estado do Paraná.
8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO DIÓXIDO DE CLORO
Os produtos químicos a serem utilizados na geração do dióxido de cloro estão definidos no descritivo do código do
material. O dióxido de cloro pode ser gerado da(s) seguinte(s) forma(s):
a) Solução aquosa de clorato de sódio e peróxido de hidrogênio + Ácido sulfúrico (78 a 98%).
Outras gerações possíveis após testes pelos fornecedores:
b) Clorito de sódio (24 a 31%) + ácido clorídrico (25 a 37%).
c) Clorito de sódio (25 a 31%) + gás cloro (sistema existente).
d) Outros.
Os subprodutos ou residuais devem atender a Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde, acerca dos padrões de
Potabilidade da Água e sem afetar as características da água tratada (como cor e turbidez).
Seguem características gerais para todos os sistemas:
a) Capacidade de geração conforme descritivo do código de material
b) Dimensões e características:
Tabela 03 – Características principais do sistema de geração
ClO2
Container
Consumo de água até 10
bar
2 a 5 Kg/h
Até 20 pés
Até 5 m³/h
5 a 10 Kg/h
Até 20 pés
Até 7,5 m³/h
10 a 20 Kg/h
Até 20 pés
Até 10 m³/h
20 a 30 Kg/h
Até 20 pés
Até 18 m³/h

Vazão máx. ETA/CSP
(dosagem de 2 ppm)
695 L/s
1390 L/s
2780 L/s
4170 L/s

Tabela 04 – Container
Item
Isolamento térmico e acústico de lã de pet de espessura 50 mm (densidade: 10 kg/m³), com paredes à prova de
umidade (água).
Veneziana com ventilação constante fixa a 1450 mm do piso; em alumínio; pintura epóxi de cor branca; com
veneziana manufaturada com o material do próprio container (para abertura).
Manter as portas originais do container, sendo duas portas de abrir em uma das laterais.

Caixa d´água 250 ou 300 litros em polietileno instalada em cima do telhado ou instalada dentro do container
podendo ser rebaixado o teto desde que mantenha o pé direito de 2400 mm (com certificado de atoxidade).
Tubulação (tubo, conexões) de água DE 25 e DE 50 e esgoto DN 40, DN 50 e DN 100 (no mínimo), conforme NBR
5648 e 5688 (tubulação externa).
Ralo linear com grelha PVC-U Para esgoto predial e água pluvial NBR 5688 serie normal 01 saída DN 40; branca;
mínimo de 1% de inclinação; comprimento 500, 700 ou 900mm.
Chuveiro lava-olhos (instalado água e esgoto), de aço inox 304; esguichos lava-olhos/face em plástico ABS e
tampas de proteção contra pequenos resíduos, insetos e produtos químicos; o conjunto deve ser montado em
coluna com tubulação e conexões de diâmetro de ¾”, ambas em aço inox; deve haver acionamento manual
do chuveiro através de haste triangular em aço inox e do lava-olhos através da alavanca de empurrar em aço inox,
com a palavra “empurre” grafada; deve ter crivo chuveiro e bacia lava olhos/face em aço inox, esguichos lavaolhos/face e tampas de proteção em aço inox e plásticos, tubulações e conexões, haste triangular/alavanca de
empurrar e demais componentes em aço inox 304; Altura total do conjunto (htot): 2300mm (+/- 30mm);altura do
crivo/chuveiro (hch): 170mm (+/- 30mm); altura da bacia/lava-olhos (hlo): 1000mm (+/- 10mm); pressão de
trabalho: 3,0 kgf/cm2; vazão mínima do chuveiro (Qch): 75,7 L/s; vazão mínima do lava-olhos (Qlo): 1,5 L/s;
diâmetro do crivo/chuveiro: 300mm (+/- 30mm); diâmetro da bacia/lava-olhos: 300mm (+/- 30mm); fixação: flange
de diâmetro de 135mm; placa de sinalização resistente a ambiente agressivo, indicando os equipamentos
compostos (chuveiro + lava-olhos); entrada de água/saída de esgoto: rosca 3/4” BSP.
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Quantidade
Toda o container.
02 unidades
conforme layout
01 unidade conforme
layout
01 unidade conforme
layout
Para as interligações
adequadas
01 unidade conforme
layout
01 unidade conforme
layout
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Tabela 04 – Container (continua)
Item
Renovador de ar 36m³/h/p, 220 VCA.
Logotipo da Sanepar na área externa, conforme padrão Sanepar. Consultar logotipo no manual da marca em:
https://manualdamarca.sanepar.com.br/logomarca

Esquema de pintura interna ou externo: Corrosividade atmosférica C5X Edifícios ou áreas com condensações
permanentes e contaminação elevada. Durabilidade da pintura
Durabilidade da pintura Média (M). ESQUEMA DE PINTURA EM METAL Primário rico em zinco Primário rico em
zinco 100 μm Intermédio epóxi 1 x C-Pox S990 Mio FD 140 μm 140 μm 2 x C-Thane RPS HS 80μm. Proteção
anticorrosiva Grau do padrão visual da superfície para intemperismo Grau “A” Grau do padrão visual da superfície
para superfícies pintadas Grau 8 Pintura existente quase intacta, em área com corrosão menor que 0,1 % da
superfície. Tipo de jateamento de superfície Sa 2.1/2”. Quando visto sem ampliação, a superfície deve estar isenta
de óleo visível, gordura e sujeira, e de incrustações, ferrugem, revestimento de tinta e materiais estranhos pouco
aderentes.
Cor: branco. Logotipo da Sanepar na área externa, conforme padrão Sanepar. Consultar logotipo no manual da
marca em: https://manualdamarca.sanepar.com.br/logomarca).
Piso do container porcelanato acetinado cinza claro ou branco sem estampas tipo a INMETRO borda retificada
junta 1(um) à 2 mm fundo não avermelhado PI 3 para parede (aplicável quando o fornecedor não tiver parede a
prova de água) e porcelanato acetinado cinza claro sem estampas tipo a INMETRO borda junta 1(um) à 3mm
fundo não avermelhado PI 5 para piso.

Quantidade
Mínimo 01 unidade.
01 unidade medidas
conforme fabricante
(confirmar a face
com o solicitante na
aprovação).
Toda área do
container.

Toda área do
container.

9. INFORMAÇÕES DE FORNECIMENTO
Devem ser fornecidos pelo proponente todos os dados necessários para dimensionamento da fundação e apoio, pois a
base é fornecimento da Sanepar:
a) Peso total do equipamento considerando todas as instalações previstas em seu interior.
b) Dimensões e quantidade de apoios para dimensionamento das fundações.
c)
Certificado ou Termo de tombamento.
10. INSPEÇÃO
Inspeção no recebimento quanto eficiência do equipamento e qualidade do dióxido de cloro.

11. TRANSPORTE
Conforme edital de licitação.
12. GARANTIA
Exige-se garantia mínima de 12 meses a partir da data da nota fiscal. A assistência técnica deverá atender todo o
estado do Paraná.
13. ANEXOS
Anexo I – Projeto do sistema de geração de dióxido de cloro.
14. RESPONSÁVEIS PELA ESPECIFICAÇÃO
Especificação elaborada por:
Nome: Silvia Fernanda Paffrath
CREA: PR 134.968/D
Gerência: GPES
Telefone: (41) 3582-2213
Email: silviafp@sanepar.com.br

Nome: Eidilaine Ribeiro da Silva
CRT: 02922106985
Gerência: GPES
Telefone: (41) 3582-2197
Email: eidilainers@sanepar.com.br

15. CONTROLE DAS REVISÕES
Tabela 05 – Controle de revisões
Rev.
Data

Descrição:

Nome: Tiago Setti Fontana
CREA: PR-115638/D
Gerência: GPES
Telefone: (41) 3330-7968
E-mail: tiagosf@sanepar.com.br

Elaboração:

Aprovação:

Téc. Eidilaine Ribeiro Téc. Eidilaine Ribeiro
da Silva
da Silva
PR 58017-TD
PR 58017-TD
00

17/05/2022 Especificação básica

Eng.ª Silvia Fernanda Eng.ª
Silvia
Paffrath
Fernanda Paffrath
PR-134.968/D
PR-134.968/D
Tiago Setti
PR-115638/D
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ANEXO I – PROJETO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO
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*MEDIDAS APROXIMADAS
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