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1 APRESENTAÇÃO 

Este manual tem como objetivo fornecer as principais diretrizes para orientar e 

subsidiar os projetistas que elaboram os projetos elétricos e de automação, visando 

a padronização e uniformização dos procedimentos quanto aos aspectos técnicos, 

econômicos e operacionais dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar. 

 

Este manual será revisado sempre que houver necessidade de atualização 

tecnológica de maneira a atender às necessidades de projeto, obra, operação e 

manutenção da Sanepar. 

 

A projetista deve ainda consultar os seguintes módulos do MPS: 

 

• 8.2. Diretrizes para elaboração de projetos eletromecânicos de quadros 

de comando; 

• 8.3 Diretrizes para elaboração de projetos de automação; 

• 8.4 Diretrizes de segurança para realização de levantamentos técnicos 

para elaboração de projetos elétricos e de automação. 

 

Esta versão do MPS foi desenvolvida pela GPES com a participação das áreas 

eletromecânicas da Sanepar (GEMs e GPOs). 

 

Sugestões para melhoria ou quaisquer dúvidas deste manual quanto ao seu 

conteúdo podem ser enviadas ao e-mail projetos.especiais@sanepar.com.br. 
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2 LISTA DE SIGLAS E EXPRESSÕES 

 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

AT – ALTA TENSÃO 

BT – BAIXA TENSÃO 

CA – CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 

CAU – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

CCM – CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES 

CCO – CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL 

CP – CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL 

CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

CRS – CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO 

CRT – CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS 

DCA – DECLARAÇÃO DE CARGAS PARA LIGAÇÕES EM BAIXA TENSÃO 

DCI – DECLARAÇÃO DE CARGAS PARA LIGAÇÕES EM ALTA TENSÃO 

DECEA – DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO 

EEE – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

EET – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

ETE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

FD – FATOR DE DEMANDA 

FE/FT – SENSOR/TRANSMISSOR DE VAZÃO 

GEM – GERÊNCIA REGIONAL ELETROMECANICA 

GPO – GERÊNCIA PROJETOS E OBRAS 

IEC – INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

IHM – INTERFACE HOMEM MÁQUINA 

ISA – INTERNATIONAL SOCIETY OF AUTOMATION 

MOEA – MANUAL DE OBRAS ELÉTRICAS E DE AUTOMAÇÃO 

MOS – MANUAL DE OBRAS E SANEAMENTO 

NBI – TENSÃO SUPORTÁVEL NOMINAL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO 
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NBR – NORMA BRASILEIRA 

NR – NORMA REGULAMENTADORA 

NTC – NORMA TÉCNICA COPEL 

PT – SENSOR/TRANSMISSOR DE PRESSÃO 

SAA – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

SES – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS 

SPDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

SSC – SISTEMA DE SUPERVISÃO E CONTROLE 

TAC – TESTES DE ACEITAÇÃO EM CAMPO 

TAF – TESTES DE ACEITAÇÃO EM FÁBRICA 

TRT – TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

3 NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

 

3.1  NORMAS GERAIS 

 

Todos os equipamentos, materiais, projetos e serviços devem estar em 

conformidade com a última revisão das normas técnicas publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, vigentes no momento da execução do 

projeto e da obra. Na falta de normas desta organização devem ser atendidas, nas 

mesmas condições, os padrões das seguintes entidades: 

ANSI – American National Standards Institute 

IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers 

IEC – International Electrotechnical Commission 

ISO – International Standarization Organization 

NEMA – National Electrical Manufacturers Association 

IEC – International Electrotechnical Commission 

U/L – Underwriter’s Laboratories 

ISA – The International Society of Automation 

SAMA – Scientific Apparatus Makers Association 
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3.2  NORMAS ESPECÍFICAS 

 

Além das normas gerais, as especificas são complementadas pelos manuais, 

normas e especificações técnicas na sua última versão: 

MOEA – Manual de Obras Elétricas e de Automação (¹); 

MOS – Manual de Obras de Saneamento – Sanepar (¹); 

MPS – Manual de Projetos de Saneamento(¹);  

NTC – Normas Técnicas COPEL; 

NR – Normas Regulamentadoras; 

NT – Nota Técnica – Sanepar (¹); 

Outros documentos da Sanepar. 

(¹) Disponível para consulta pública no site www.sanepar.com.br, em informações 

técnicas. 

 

4 PROCEDIMENTOS E REGRAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO  

TRABALHO 

Consultar o MPS - Módulo 8.4 – Diretrizes de segurança para levantamentos 

técnicos para elaboração de Projetos Elétricos e de Automação. 

 

5 INTRODUÇÃO 

Segundo o inciso VII, do artigo 42, da Lei 13.303/2016, o Anteprojeto são peças 

técnicas com todos os elementos necessários e fundamentais à elaboração do 

projeto básico e, ainda segundo este mesmo artigo inciso VIII, o Projeto Básico é o 

conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 

para caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto 

da licitação, elaborado com base nas indicações do projeto de engenharia. O 

mesmo deve assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, de forma que possibilite a avaliação do custo da 

obra, a definição dos métodos e o prazo de execução. 
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A necessidade de desenvolvimento de todas as etapas do Anteprojeto ou Projeto 

Básico Elétrico e de Automação é definida no Termo de Referência. Em todas as 

suas fases, a elaboração do Projeto terá como objetivo obter a máxima eficiência 

econômica e financeira, respeitando os aspectos técnicos, construtivos, 

operacionais, de manutenção e ambientais. 

 

6 SEGURANÇA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS E D E 

AUTOMAÇÃO 

Durante a elaboração de qualquer anteprojeto ou projeto básico elétrico e de 

automação, projetista deve tomar ciência dos requisitos referentes a segurança do 

trabalho, bem como tomar ciência da NR10 e das demais Normas 

Regulamentadoras. 

 

Para isso, atentar-se aos seguintes itens: 

a) Devem ser especificados dispositivos de desligamentos de circuitos que 

possuam recursos para impedimento de reenergização (cadeado ou algo 

similar) e sinalização de advertência com sua condição operativa (ligado ou 

desligado, aberto ou fechado); 

b) Quando possível, projetar dispositivo de seccionamento que possua ação 

simultânea (abertura das fases) e permita a aplicação de recursos para 

impedimento de reenergização do circuito (cadeado ou algo similar); 

c)   Ao projetar as instalações elétricas e de automação, deve-se considerar o 

espaço seguro para sua construção, operação e manutenção. Devem ser 

considerados as questões relativas a trabalho em altura, espaço confinado, 

campos elétricos e magnéticos, iluminação, explosividade do meio, umidade, 

poeira, fauna, flora, ergonomia e etc. Para mais informações consultar a 

versão mais atual da NR 17 - Ergonomia; 

d) Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como: força, comando e 

controle, comunicação e sinalização devem ser identificados e instalados 

separadamente; 

e) O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a 

obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de 
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proteção e a conexão à terra das partes condutoras não destinadas à 

condução da eletricidade. Para mais informações consultar o item 7.4.8; 

f)   As cabinas de AT devem possuir, de preferência, dispositivos de 

seccionamento que incorporem recursos fixos de equipotencialização e 

aterramento do circuito seccionado; 

g) As redes aéreas internas de AT devem possuir pontos para instalação de 

aterramento temporário; 

h) O projeto elétrico deve atender ao que dispõem as Normas 

Regulamentadoras de Saúde e Segurança no Trabalho, as regulamentações 

técnicas oficiais estabelecidas, e ser assinado por profissional legalmente 

habilitado. 

i)   locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e 

instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo 

expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de 

quaisquer objetos; 

j)   O memorial descritivo do projeto deve conter observações sobre segurança 

do trabalho, conforme descrito no item 7.4.16. 

Para mais informações consultar a versão mais atual da NR-10 – SEGURANÇA EM 

INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE. 

 

7 ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO ELÉTRICO E DE AUTOMA ÇÃO 

 

Conforme as definições contidas nos elementos de contratação, a elaboração do 

anteprojeto ou projeto básico elétrico e de automação será composto pelos 

seguintes elementos:  

• Concepção preliminar; 

• Memorial descritivo, cálculos e tabelas:  

- Folha de rosto, ficha técnica e sumário; 

- Apresentação; 

- Descrição do sistema existente; 

- Descrição do sistema proposto; 

- Cálculo de demanda;  
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- Entrada de energia; 

- Sistema de aterramento; 

- Circuitos de força; 

- Correção do fator de potência; 

- Iluminação externa e interna; 

- Instrumentação; 

- Automação, controle e monitoramento; 

- Comunicação; 

- Remanejamentos e desativações; 

- Itens de segurança. 

• Anexos: 

- Memória de Cálculo de Dimensionamento 

- Declaração de cargas; 

- Quadro de cargas; 

- Planilha de queda de tensão; 

- Lista de Instrumentos; 

- Lista dos Cabos. 

• Especificações técnicas; 

• Quantitativo de materiais e serviços; 

• Desenhos: 

- Planta de localização da(s) área(s); 

- Planta de situação da área; 

- Fluxograma do processo e de engenharia; 

- Diagrama unifilar geral das instalações; 

- Topologia de automação e comunicação; 

- Planta da entrada de energia/subestação; 

- Planta de implantação: circuitos de força, comando, sinais, controle, 

aterramento, iluminação, comunicação; 

- Planta de Implantação: instalações elétricas provisórias, remanejamento 

e desativação; 

- Planta de Implantação: sala de controle do centro de controle 

operacional;  
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- Detalhamento do leiaute das edificações (subestações, abrigos de 

medição e ou quadros) contendo plantas, cortes, vistas e elevações; 

- Diagrama funcional típico; 

- Detalhes Gerais. 

 

O projeto básico elétrico e de automação, além dos itens citados acima, deve ainda 

conter os seguintes desenhos: 

- Planta de iluminação externa; 

- Planta de Iluminação interna e tomadas; 

- Projeto eletromecânico dos quadros; 

- Automação e instrumentação; 

• Projeto de proteção contra descargas atmosféricas – PDA; 

• Calculo de curto circuito e seletividade das proteções; 

• Projeto de Comunicação; 

• Projeto de extensão ou reforço de rede de energia; 

• Projeto estrutural de edificações; 

• Memorial técnico geral. 

 

7.1 FORMATO DE APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO OU PROJETO 
BÁSICO  
 

Toda a documentação relativa aos projetos básicos elétricos, de automação e de 

comunicação deve atender aos critérios apresentados na versão mais recente do 

Módulo 9.12 do MPS - Apresentação de documentos Técnicos. 

 

A contratada deve entregar para a Sanepar, quando da aprovação final do projeto, a 

quantidade de vias impressas e em formato digital descritas no Termo de Referência 

da contratação de elaboração do projeto. 

 

Caso o desenvolvimento do projeto seja interno, a quantidade de vias impressas e 

digitais devem atender as solicitações da gerência responsável pela fiscalização do 

contrato de obra, e da gerência regional responsável pelo SAA ou SES. 
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Formato de Pastas para Apresentação do CD 

 

O formato das pastas a serem apresentadas na entrega do projeto e do CD ou DVD 

deve obedecer a versão mais atual do Manual de Estrutura para Arquivamento de 

Estudos e Projetos Finalizados. Esse Manual deve ser entregue a projetista no início 

do desenvolvimento do projeto. 

 

7.2 CODIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 

 

Para a codificação de documentos técnicos de engenharia elaborados por gerências 

da Sanepar ou pela empresas contratadas para elaboração de projetos, deve ser 

utilizada a última versão da instrução técnica IT/ENG/0027 – Codificação de 

Documentos Técnicos de Engenharia. 

 

7.3  CONCEPÇÃO PRELIMINAR  

 

Antes do levantamento técnico em campo, a contratada deve estudar o termo de 

referência da contratação e os elementos do projeto hidráulico/civil visando propor a 

melhor solução para o anteprojeto ou para projeto básico elétrico, de automação e 

comunicação. Esta proposta de solução deve ser expressa através de um estudo de 

concepção preliminar composto de: 

• Levantamento de TAGs com características de todos os equipamentos 

eletromecânicos (tensão, corrente, potência, acionamento, diâmetro, 

range, e demais características) baseado no fluxograma do processo e de 

engenharia; 

• Desenho em planta com locação dos equipamentos, instrumentos, 

abrigos, quadros, entrada de energia; 

• Diagrama unifilar geral, sem dimensionamento; 

• Topologia de comunicação do sistema de automação da área. 

• Analise das especificações do projeto básico hidráulico, levantamento dos 

dados elétricos, de automação e comunicação dos equipamentos que 

fazem parte do processo da unidade pertentence ao SAA ou SES, 
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apontando através de relatório, caso seja necessário, as informações (por 

exemplo: tensão, nº de fases, fator de potência, rendimento ) que devem 

ser retificadas nesse projeto visando a continuidade do desenvolvimento 

do projeto básico elétrico e de automação. 

 

O projeto preliminar será analisado pelo fiscal da Sanepar e a contratada deve 

proceder às correções necessárias. 

 

O cumprimento desta etapa é pré-requisito para a re alização do levantamento 

técnico em campo. 

 

Após o levantamento de campo deve ser apresentado o projeto preliminar atualizado 

com as definições de campo. 

 

7.4 MEMORIAL DESCRITIVO, CÁLCULOS E TABELAS 

 

Deve conter a situação atual, situação projetada, definições da instrumentação, 

equipamentos, justificativas da solução adotada, dimensionamento de ramais, redes 

e equipamentos. 

 

O memorial descritivo do projeto elétrico e de automação deve apresentar as 

características operacionais do sistema existente quando houver e do sistema 

projetado, contendo os itens a seguir: 

 

7.4.1 Folha de rosto, ficha técnica e sumário 

 

Deve atender ao módulo 09.12 do MPS – Apresentação de documentos técnicos.  

 

7.4.2 Apresentação 

 

Deve atender ao módulo 09.12 do MPS – Apresentação de documentos técnicos. 
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7.4.3  Sistema existente 

 

É a descrição completa das características e condições elétricas do sistema em 

operação, informando o que permanecerá funcionando e o que será desativado, 

motivo da reforma e da situação das instalações elétricas. Descrever a entrada de 

energia, motores, unidades construtivas, quadros de comando, correção do fator de 

potência, sistema de automatismo, sistema de supervisão e controle operacional e 

as necessidades da área em questão. Informar quais materiais e equipamentos 

serão removidos e a destinação final destes. 

 

Informar os equipamentos e instrumentos que estão em operação e os que estão 

desativados/inoperantes, incluindo CLPs e supervisório. 

 

Elaborar diagrama unifilar geral das instalações existentes englobando da entrada 

de energia, quadros, cabos e as cargas.  

 

7.4.4 Sistema proposto  

 

É a descrição completa do projeto a ser executado, contendo todas as informações 

pertinentes ao projeto, tais como, entrada de energia, circuitos de força, quadros de 

comando, equipamentos instalados, iluminação externa, condição operacional, 

sistema de supervisão e controle, etc. 

 

7.4.5 Cálculo de demanda  

 

Apresentar no memorial descritivo o cálculo de demanda a ser contratada, conforme 

normas da concessionaria de energia elétrica local. 

 

7.4.6 Entrada de energia elétrica baixa tensão 
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A entrada de energia elétrica deve obedecer ao projeto específico, bem como seguir 

as orientações destas diretrizes e das normas da concessionária local de energia 

elétrica. Descrever de forma sucinta suas características técnicas, categoria, norma 

da concessionária atendida, sistema de proteção, potência de transformação (caso 

de postos de transformação e subestações). 

 

Para mais informações consultar a Nota Técnica referente a diretrizes para 

elaboração de projetos de entrada de energia em BT e AT. 

 

7.4.7 Entrada de energia elétrica alta tensão – posto de transformação ou cabine 

 

A entrada de energia elétrica deve obedecer ao projeto específico, bem como seguir 

as orientações destas diretrizes e das normas da concessionária local de energia 

elétrica. Descrever de forma sucinta suas características técnicas, categoria, norma 

da concessionária atendida, sistema de proteção, potência de transformação (caso 

de postos de transformação e subestações). 

 

Para mais informações consultar a Nota Técnica referente a diretrizes para 

elaboração de projetos de entrada de energia em BT e AT. 

 

7.4.8 Sistema de aterramento  

 

Independente do porte da instalação, o sistema de aterramento deve ser 

apresentado no memorial descritivo e detalhado no projeto de PDA, indicando as 

recomendações das normas ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419, ABNT NBR 7117, 

ABNT NBR 15751, e considerando os seguintes itens: 

• Medição da resistividade do solo (utilizar o método de Wenner); 

• Memória de cálculos (tensão de passo e de toque, potenciais das 

instalações); 

• Critérios de dimensionamento da malha; 

• Interligações com os sistemas existentes. 



 
 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO 

 

MPS  

MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO  

Versão 2020 
 

Módulo 

8.1 
 

Criação 

Julho/2020 
 

   Página 

19/101 

 

• Para mais informações consultar o item 8.2. 

 

7.4.9 Circuitos de força  

 

Descrever os ramais alimentadores dos quadros de comando e dos equipamentos 

quanto a sua função, potência (kW e CV), tensão (V), seção nominal dos condutores 

(mm²), dos eletrodutos (mm), proteções, tipo de acionamento e demais observações 

necessárias. Para os ramais alimentadores dos quadros de comando, descrever e 

identificar, por área e unidade do sistema, o circuito que alimenta cada quadro, 

indicando o quadro alimentador e o quadro alimentado, seção nominal dos 

condutores (mm²), eletrodutos (mm), proteções e potência em kVA. 

 

Para mais informações consultar o item 8.15. 

 

7.4.10 Correção do fator de potência  

 

A correção do fator de potência deve ser prevista para todas as cargas significativas 

do sistema. Apresentar os cálculos necessários, informando o reativo da carga e do 

capacitor, prevendo-se correção no mínimo para 95%. A correção deve ser 

individual por carga. Descrever o local da instalação, características do capacitor, 

potência em kVAr, tensão (V), corrente (A), tipo de ligação, proteção com disjuntor e 

contator (se for o caso) e a seção nominal do condutor em mm². 

 

7.4.11 Iluminação interna, externa e de emergência 

 

Descrever os tipos de luminárias utilizadas nos sistemas de iluminação interna e 

externa, sua forma de instalação e acionamento. 

 

Nesse item a projetista deve justificar a tecnologia adotada para iluminação interna, 

externa, vias de acesso e iluminação de emergência. 
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Para mais informações consultar o item 8.4. 

 

7.4.12 Instrumentação 

 

No memorial, a projetista deve descrever de forma sucinta todos os instrumentos 

previstos no projeto, com seu respectivo TAG, assim como a sua função dentro do 

processo. Detalhar o local da instalação, fixação, e o desenho onde está localizado o 

instrumento, o cabo que o alimenta. 

 

Classificar por pressão, nível, vazão, temperatura, pH, temporizador, etc. 

 

Para mais informações consultar o MPS - Módulo 8.3. Diretrizes para elaboração de 

Projetos de Automação. 

 

7.4.13  Automação, controle e monitoramento 

 

Descrever como será feita a automação das áreas, descrevendo sucintamente quais 

equipamentos estão previstos no projeto com suas respectivas funções, apontar as 

responsabilidades de execução dos diagramas lógicos, se haverá integração de 

áreas e de instrumentos, se está previsto supervisório, como serão os 

intertravamentos importantes de segurança e de processo que serão adotados. 

 

A projetista deve descrever todas as informações das condições operacionais de 

cada equipamento e do processo, de maneira a fornecer uma visualização do 

comando manual e automático, utilizando como suporte ao descritivo textual os 

diagramas elétricos. Em havendo conversores de frequência, descrever sobre as 

condições de operação manual e automático, sobre o controle do processo e set-

point. 

 

Para mais informações consultar o MPS - Módulo 8.3 – Diretrizes para Elaboração 

de Projetos de Automação. 
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7.4.14  Comunicação 

 

Descrever o tipo de tecnologia de comunicação adotada no projeto, se via rádio-

modem, fibra ótica, rede celular ou outra. Informar de quem será a 

responsabilidades de solicitar links de fibra ótica ou rede celular e quem irá aprovar 

o projeto nos órgãos fiscalizadores. 

 

Para mais informações consultar o MPS - Módulo 8.3 – Diretrizes para Elaboração 

de Projetos de Automação. 

 

7.4.15  Serviços de Remanejamentos e Desativações 

 

Descrever nesse item todas as atividades necessárias para remanejamento e/ou 

desativação dos equipamentos, instrumentos e instalações elétricas, de automação, 

e comunicação quando ocorrer. 

 

7.4.16 Itens de Segurança 

O memorial descritivo deve conter, no mínimo, os seguintes itens de segurança: 

a) especificação das características relativas à proteção contra choques 

elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais; 

b) indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: 

(Verde - “D”, desligado e Vermelho - “L”, ligado); 

c) descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, 

incluindo dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de 

intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, 

definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos 

componentes das instalações; 

d) recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas 

aos componentes das instalações; 

e) precauções aplicáveis em face das influências externas; 
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f) o princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, 

destinados à segurança das pessoas; 

g) descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação 

elétrica; 

h) necessidade de fornecimento durante a fase de obras dos Prontuários de 

Instalações Elétricas; 

i) restrições e impedimentos de acesso, e delimitação de áreas. 

 

7.4.17  Plano de Execução de Obras 

 

O Plano de Execução de Obras deverá ser desenvolvido para as unidades 

localizadas a serem ampliadas e que necessitam de interligações com o sistema 

existente. 

 

O Plano deve conter todos os detalhamentos necessários para o levantamento de 

quantitativos de maneira a possibilitar a orçamentação da obra, bem como das 

etapas de execução. 

 

Considerar a operacionalidade do sistema durante a execução da obra e, caso seja 

necessário, propor a implantação de equipamentos ou peças somente durante a 

execução, no sentido de facilitar e evitar maiores transtornos operacionais. Como 

por exemplo: gerador de energia, partida de motores, microcomputador do sistema 

supervisório, dentre outros. 

 

Os serviços e materiais definidos neste item deverão integrar o orçamento deste 

projeto. 

 

7.5 ANEXOS 

 

Os anexos da sequência são itens obrigatórios e devem constar no projeto ao final 

do memorial descritivo. 
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7.5.1 Memória de cálculo de dimensionamento de circuitos de força 

Nessa tabela devem estar contidas as informações sobre o dimensionamento dos 

cabos de força que alimentam quadros, motores, transformadores, banco de 

capacitores e etc. 

Os dados dessa análise devem ser preenchidos conforme formulário constante no 

ANEXO 03 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE CABOS DE FORÇA. 

 

7.5.2 Análise de harmônicas no dimensionamento de transformadores  

 

Para o dimensionamento de transformadores que alimentam cargas não lineares, 

considerar a influências das distorções harmônicas de tensão e corrente (THDv e 

TDHi) presentes neste tipo de carga. 

 

Para cada transformador de força devem ser determinados os valores de K Factor (K 

do Transformador) e a sua desclassificação (Factor K - Derate). 

A análise pode ser elaborada através de planilhas eletrônicas ou utilizando 

softwares. 

A memória de cálculo desse dimensionamento deve ser anexada ao Memorial 

Descritivo. 

 

7.5.3 Análise dimensional de implantação de inversores e soft-starters 

 

A análise visa determinar o espaço necessário para instalação de inversores e soft-

starters no interior ou fora dos quadros(*), independentemente da marca ou modelo 

do equipamento, bem como possibilitar que diversas marcas/modelos destes 

equipamentos sejam instaladas de forma satisfatória e sem prejudicar suas 

condições de operação. Nesta análise devem ser escolhidos no mínimo 3 (três) 

modelos de inversores ou soft-starters, de fabricantes diferentes homologados na 

Sanepar. Analisar os catálogos e manuais técnicos quanto as seguintes 

informações: 

a) Altura (mm); 
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b) Largura (mm); 

c) Profundidade (mm); 

d) Distância mínima livre superior (mm); 

e) Distância mínima livre inferior (mm); 

f) Distância mínima livre lateral (mm); 

g) Distância mínima livre frontal (mm); 

h) Peso (kg). 

 

De posse destas informações, provisionar o espaço necessário para a instalação 

destes equipamentos no quadro, parede ou de forma autoportante, lembrando que 

esta análise deve sempre prever o espaço considerando as maiores dimensões 

entre os equipamentos utilizados. Estas informações devem ser apresentadas em 

tabela no projeto eletromecânicos dos quadros. 

 

(*) Não é permitido a instalação de soft-starters fora dos quadros. 

 

Os dados dessa análise devem ser preenchidos conforme formulário constante no 

ANEXO 05 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO ELETROMECÂNICO DE 

DRIVERS 

 

7.5.4 Declaração de cargas 

 

Os formulários DCA e DCI são utilizados pela concessionária de energia COPEL 

para declaração das potências, das características e regime de operação das cargas 

instaladas na unidade consumidora, e solicitado para análise e efetivação do 

atendimento. Os formulários devem ser apresentados no projeto elétrico e serem 

preenchidos com todos os detalhes necessários. Utilizar a versão mais atual 

disponibilizada no site da COPEL. 

 

Para outras concessionárias, atender o procedimento utilizado para declaração de 

cargas elétricas. 
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7.5.5 Quadro de cargas  

 

O quadro de cargas deve conter a distribuição das cargas e as seguintes 

informações conforme modelo ANEXO 01 – QUADRO DE CARGA. 

 

7.5.6 Planilha de queda de tensão 

 

A planilha de queda de tensão deve ser preenchida conforme formulário constante 

do ANEXO 02 – PLANILHA DE QUEDA DE TENSÃO  

Para o cálculo da queda de tensão de circuitos alimentadores de quadros, utilizar a 

corrente nominal dos dispositivos de proteção. 

A queda de tensão em % é calculada através da fórmula constante nesse anexo, 

onde a queda máxima admitida pela Sanepar no ponto de utilização será de 5% e os 

circuitos terminais não tenham queda superior a 4%. 

 

7.5.7 Lista de Instrumentos e atuadores 

 

A planilha da lista de instrumentos deve ser preenchida conforme formulário 

constante no MPS - Módulo 8.3 – Diretrizes para Elaboração de Projetos de 

Automação. 

 

7.5.8 Lista de cabos  

 

A lista de cabos deve ser preenchida conforme formulário constante do ANEXO 04 – 

LISTA DE CABOS. 

 

7.6  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

A projetista deve utilizar as especificações técnicas elaboradas pela Sanepar, 

quando elas estiverem disponíveis e atualizadas. Ao utilizar essas especificações 
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cabe a projetista realizar uma análise técnica de todos os seus elementos e verificar 

se o projeto de sua responsabilidade está de acordo com esses elementos. Caso 

esteja, o projetista deve inserir o seguinte texto e assiná-lo: 

 

“Declaro que foram aplicadas nesse projeto, as seguintes especificações básicas 

elaboradas pela Sanepar: 

- EB/GPES/xxxxxxxxxx – Conversores de Frequência; 

- EB/GPES/xxxxxxxxxx – Transformador a óleo; 

 

Atesto que essas Especificações Básicas foram analisadas e atendem tecnicamente 

os requisitos do projeto. 

Projetista: 

CREA/CAU/CRT: 

Empresa Contratada:” 

 

Caso a Especificação básica não exista ou esteja desatualizada, a projetista deve 

elaborar a especificação técnica do equipamento ou instrumento que será utilizado 

no projeto, que deve ser detalhada, clara e objetiva, contendo informações 

suficientes para a perfeita compreensão da caracterização dos 

materiais/equipamentos/acessórios a serem utilizados, para a sua aquisição, 

montagem, instalação, operação e manutenção. Deve apresentar anexos com as 

propostas e catálogos técnicos de materiais homologados utilizados para a 

elaboração dos documentos. 

 

A apresentação das mesmas deve ser por área, precedida de uma tabela indicando 

o TAG, descrição do equipamento/instrumento e código da especificação da 

Sanepar. Para essa apresentação utilizar a tabela com a lista de TAGs elaborada na 

concepção preliminar, complementando os dados da Especificação Básica. 

 

Todas as especificações técnicas desenvolvidas devem estar identificadas com o 

nome e número do CREA do engenheiro eletricista responsável, sendo que, caso 

haja presença de informações dependentes de outras áreas da engenharia, os 
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profissionais responsáveis também devem estar igualmente identificados, como por 

exemplo, engenheiros civis, mecânico e outros. 

 

Todas as especificações devem ser assinadas e digitalizadas, sendo que a 

nomenclatura destes arquivos deve ser composta pela TAG do equipamento contido 

no Fluxograma de Processo e de Engenharia, seguido do número da unidade 

construtiva e do código do equipamento no orçamento. 

Exemplo: TAGXXX_YY_ZZZZZ.  

 

Na ausência do código do material ou de 03 (três) empresas homologadas para 

orçamento, a projetista deve sugerir a homologação de nova marca. Ficará a critério 

da Sanepar realizar visita técnica em fábricas e em instalações existentes que 

estejam operando regularmente o material/equipamento, reservado apenas à 

mesma a decisão de aprovar ou reprovar a homologação da empresa avaliada. 

 

A elaboração das especificações deve cumprir os requisitos contidos nos 

documentos normativos IA/MAT/0166 e IT/MAT/0130, fornecidos no início do 

contrato, assim como MPS e MOS. Tais especificações devem ser aprovadas pela 

equipe da Sanepar, e no caso de ausência de código de material, serão enviadas 

para cadastro. O código de material gerado será informado à projetista para 

finalização da lista de materiais e codificação no corpo da especificação. Materiais 

que possam ser descritos utilizando até 150 caracteres na lista de material e estejam 

amparados em normas técnicas brasileiras (exemplo: NBR/ABNT) não necessitam 

de elaboração de especificação. 

 

7.7 QUANTITATIVO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 

Para elaboração do quantitativo atender ao Módulo 9.6 do MPS – Diretrizes para 

Elaboração de Orçamentos. 

 

7.8 ORÇAMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
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Quando da elaboração do orçamento atender ao Módulo 9.6 do MPS – Diretrizes 

para Elaboração de Orçamentos. 

 

7.9 RELAÇÃO DE DESENHOS 

 

Relacionar os desenhos por ordem de apresentação no memorial descritivo, 

devendo constar o número e o título do desenho. Neste item deve se relacionar as 

peças gráficas de instalação e os desenhos dos quadros de comando conforme 

abaixo. 

 

7.10 DESENHOS  

 

Para a apresentação dos desenhos, atender ao MPS - Módulo 9.12 – Apresentação 

de documentos técnicos, e utilizar suas recomendações para a aplicação de layers, 

cores e espessura de penas; formato dos desenhos e numeração; e carimbo dos 

desenhos. 

 

7.10.1 Planta de localização da(s) área(s) 

 

Atender as recomendações do MPS Módulo 9.12 – Item 8. 

 

7.10.2 Topologia de automação e comunicação interna 

 

Atender as recomendações do MPS - Módulo 8.3 – Diretrizes para elaboração de 

Projetos de Automação. 

 

7.10.3 Fluxograma do processo e de engenharia 

 

Atender as recomendações do MPS Módulo 9.8 – Descritivo Fluxograma de 

Processo e de Engenharia. 
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7.10.4 Diagrama unifilar geral 

 

Neste desenho deve ser representado através de um diagrama unifilar, as 

características do sistema elétrico, de automação e comunicação da unidade. 

Para mais informações, consultar o item 8.14 deste módulo. 

 

7.10.5 Diagrama funcional típico 

 

Este desenho deve conter os diagramas funcionais típicos de ligação dos 

equipamentos elétricos envolvidos no anteprojeto tais como relés (nível, falta de 

fase, proteção e etc), inversores, soft-starters, partidas diretas / estrela-triângulo, 

bem como outros equipamentos que forem necessários para o entendimento do 

anteprojeto. 

 

7.10.6 Planta de situação da área 

 

A planta da situação da área deve apresentar todas as informações referentes a 

cada uma das áreas previstas em projeto, apresentando no mínimo as seguintes: 

a)  Localização da área especifica, identificando o tipo de coordenada, se 

geográfica ou UTM; 

b)  Nome das ruas principais e secundárias; 

c)  Características da rede de média/baixa tensão da concessionária local e a 

sua localização contendo o traçado da rede de baixa e/ou alta tensão, postes, 

equipamentos elétricos tais como transformadores, chaves, banco de 

capacitores, reguladores de tensão (informar o número das chaves fusíveis 

e/ou do transformador) e etc; 

d)  Urbanização; 

e) Tensão de fornecimento e o ponto de derivação para a entrada de energia a 

ser projetada; 

f)  Carimbo 1 – com dados da unidade construtiva; 
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g)  Para apresentação na concessionária de energia a planta deve ser em 

formato A3. 

Além dos dados acima citados, quando o projeto necessitar aprovação de entrada 

de energia por concessionária local de energia elétrica, torna-se necessário 

complementar a planta de situação com as informações solicitadas por esta 

empresa, através de suas normas, instruções ou manuais. 

 

7.10.7 Entrada de energia 

 

Nesse desenho devem ser apresentadas as características projetadas da entrada de 

energia. Essa pode ser em baixa tensão ou em alta tensão (subestação tipo posto 

de transformação ou cabina). 

 

Para mais informações consultar a Nota Técnica referente a diretrizes para 

elaboração de projetos de entrada de energia em BT e AT. 

 

7.10.8 Desenhos de implantação 

 

Também chamada de planta baixa da área específica, deve ser desenvolvida para 

cada área. O desenho deve conter informações relacionadas e indicadas na planta 

de leiaute da unidade projetada. O desenho pode ser apresentado em formato A1 ou 

A2, preservando a qualidade da leitura das palavras e visualização dos desenhos. 

O(s) desenho(s) deve(m) conter informações sobre a localização da entrada de 

serviço, ramais alimentadores de força, de comando, comunicação, de 

instrumentação (vazão, nível, etc.), posição dos quadros de comando, dos 

instrumentos (medidores de vazão, pressão, etc.), posição das torres de 

comunicação, iluminação externa e interna se for o caso, detalhes de automação e 

outros ramais, instrumentos, equipamentos e itens que se fizerem necessários ao 

entendimento da área. 

 

7.10.9 Implantação – circuito de força 
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A distribuição de força de uma área deve mostrar os locais onde serão instalados os 

equipamentos. 

 

Este desenho deve conter detalhes relativos às informações dos conjuntos 

motobombas, como quantidade, potência, tensão, tipo de acionamento, 

dimensionamento, trajeto e quantidade de cabos, seção nominal dos cabos, caixas 

de passagens, eletrodutos, detalhamento da instalação, montagem, base de quadro, 

canaletas, distribuição e disposição dos cabos dentro das canaletas ou eletrocalhas, 

detalhe de ligação dos motores (conforme desenhos de referência deste manual). 

Estes detalhes devem ser apresentados no mesmo desenho do sistema de força ou 

no de de detalhes gerais. O sistema de força deve ser projetado da entrada de 

energia para os quadros e dos quadros para os equipamentos. 

 

Os circuitos de força em BT ou AT devem ser encaminhados através de eletrodutos / 

leitos / eletrocalhas e caixas de passagem exclusivos para este fim. Estes circuitos 

devem ser instalados a uma distância mínima de 0,3m dos circuitos de comando, 

sinais e comunicação. 

 

7.10.10 Implantação – circuitos de comando, sinais e controle 

 

Este desenho deve conter o trajeto dos circuitos de comando, sinais, controle, 

instrumentação e comunicação dentro da área considerada. Indicar todos os 

detalhes necessários ao perfeito entendimento do trajeto do cabeamento, tipo e 

seção nominal dos condutores, eletrodutos, caixas de passagem, ligação dos 

instrumentos, etc. Constar nota no desenho de que estes cabos devem manter 

distância mínima de 0,3m dos cabos de força. 

 

Os circuitos de comando, sinais e controle em BT e extra BT devem ser 

encaminhados através de eletrodutos / leitos / eletrocalhas e caixas de passagem 

exclusivos para este fim. 
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7.10.11  Implantação – sistema de aterramento 

 

A projetista deve apresentar, em um desenho especifico o sistema de aterramento 

da área, com indicação de todos os pontos de aterramento, instalação das hastes, 

detalhes da instalação e das conexões a serem utilizadas, locação das caixas de 

inspeção, trajeto dos condutores, seção nominal dos condutores em mm², tipos de 

soldas e localização dos quadros de comando. 

 

Todas as conexões da malha de aterramento (cabos e hastes) devem ser através de 

soldas exotérmicas, exceto no aterramento da entrada de energia, que por exigência 

da concessionaria deve ser executada com conectores tipo GAR. Os condutores da 

malha de aterramento não devem ser inferiores a 50 mm². 

Para mais informações consultar o item 8.2. 

Apresentar detalhes de montagem conforme desenhos de referência H-01 ao H-03. 

 

7.10.12  Implantação – iluminação externa 

 

Deve indicar a iluminação externa da área inclusive a distribuição dos postes e a 

instalação dos projetores para iluminação destes locais. 

Para mais informações consultar o item 8.4.1. 

 

Apresentar detalhes de montagem conforme desenhos de referência. 

 

7.10.13  Implantação - Iluminação interna e tomadas 

 

Apresentar desenho contendo detalhamento da iluminação interna e a distribuição 

das tomadas seja nas elevatórias, estações de tratamento de água e de esgoto, 

laboratórios, casa de operador, casa de química, centro de controle, escritórios, 

oficinas, almoxarifados, depósitos, guaritas, subestações, abrigos de quadros, etc. 

Para cada unidade apresentar o detalhamento do tipo de luminária, lâmpada, 

comando, distribuição de circuitos de iluminação e tomadas. 
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Para mais informações consultar o item 8.4.2 e 8.5. 

 

Apresentar detalhes de montagem no desenho conforme IL-01 ao IL-18. 

 

7.10.14 Implantação – instalações elétricas provisórias, remanejamento e 

desativações 

 

Quando for necessário o remanejamento das instalações, seja de ramais, 

equipamentos, instrumentos e materiais, visando ampliações futuras com o objetivo 

de indicar a relocação das instalações elétricas e de automação existentes para 

liberar espaço para a execução de obras civis, hidráulicas, tais como escavações, 

demolição, etc, o projetista deve elaborar desenhos contendo todas as informações 

do deslocamento, onde está localizado e para onde será relocado, além disto, esses 

s devem propor ações para manter a operação dos sistemas elétricos e de 

automação de unidades da Sanepar sem prejudicar o funcionamento de seus 

processos, prevendo instalações elétricas provisórias. 

 

Este desenho deve conter ainda circuitos de força, comando, controle, sinais e 

aterramento. Em caso de alta complexidade, elaborar um desenho para os circuitos 

de força, outro para os circuitos de comando, controle e sinais, e se necessário outro 

para o sistema de aterramento. 

 

Durante a elaboração do projeto, a projetista deve avaliar junto ao fiscal do contrato 

se existem materiais e equipamentos que podem ser reaproveitados durante a fase 

da obra. Em caso negativo, verificar com a gerência proprietária e informar no 

projeto a destinação dos materiais desativados. 

 

7.10.15 Implantação – sala de controle do centro de controle operacional  

 

Deve conter, no mínimo: 
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- Planta baixa da localização da sala de controle dentro da área onde 

será instalado o centro de controle; 

- Planta detalhada da sala do centro de controle, mostrando as máquinas 

para as estações de trabalho (micro, monitor, teclado, ...), consoles de 

operação, rack de comunicação para sistema de automação (12U ou 

44U, depende do porte); 

- Detalhes dos pontos de alimentação elétrica para os consoles de 

operação (estações de trabalho) e rack de comunicação, definição do 

NoBreak.  

- Detalhes dos pontos lógicos para comunicação rede CCO, rede CLP e 

Intranet quando for o caso para estações auxiliares de operação ou de 

suporte a outras aplicações (Ex: Video Wall). 

- Deve ser detalhada a infraestrutura (cabos, eletrodutos, ...), para 

elétrica, lógica ou outro tipo de sinal necessário. 

- Deve ser projetado a infraestrutura para entrada da fibra óptica na área 

(poste auxiliar ou outra estrutura), definir o caminhamento do cabo de 

fibra óptica, a partir do ponto de entrega da concessionária ou 

operadora local até o rack sistema de automação ou o rack da Intranet. 

 

7.10.16 Leiaute de edificações – projeto arquitetônico 

 

Para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos de subestação, abrigos de 

quadros, abrigos de geradores, compressores, bem como outras edificações, a 

projetista deve atender os módulos 3 – PBEN - Projeto de Engenharia e 7 – PBES - 

Projeto Básico Estrutural do MPS; 

 

Deve ainda dimensionar o leiaute das edificações com base nas dimensões dos 

equipamentos como transformadores, quadros, geradores, instrumentos ou outros 

equipamentos elétricos. 

 

Para esse caso, devem ser estudados três modelos de equipamentos com marcas 

diferentes e projetar o espaço considerando a maior largura, a maior altura, maior 
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comprimento e maior peso dentre os três. Esse procedimento visa proporcionar 

flexibilidade operacional as áreas operacionais e de manutenção. 

 

7.10.17 Cortes, vistas e elevações 

 

A projetista deve apresentar cortes e vistas das edificações visando sanar possíveis 

dúvidas e facilitar a execução da obra. Nestes desenhos devem ser representados a 

forma de instalação de cabos (força, controle, comando, sinais), eletrodutos, 

eletrocalhas, leitos, canaletas, luminárias, projetores, arandelas, sensores, relés, 

telas, peças hidráulicas, quadros, e outros materiais e equipamentos elétricos e de 

automação. Deve ser representado o sistema de drenagem de água das caixas de 

passagem e canaletas de cabos projetadas. 

 

Este desenho deve atender os módulos 3 – PBEN - Projeto de Engenharia e 7 – 

PBES - Projeto Básico Estrutural do MPS; 

 

7.10.18 Detalhes gerais 

 

A projetista deve apresentar detalhes da instalação e montagem sempre que 

necessário e quando estes não foram possíveis de serem realizados no próprio 

desenho que os originou ou quando necessitar de detalhes em escala que permita o 

perfeito entendimento da proposta. Pode-se adotar o recurso da planta descrita para 

melhor elucidar os propósitos técnicos e conceituais. 

 

A Sanepar disponibiliza uma série de desenhos de referência que podem ser 

utilizados nos respectivos desenhos e que se encontram em seus manuais. 

 

7.10.19 Projeto eletromecânico de quadros 

 

A projetista deve seguir as orientações do MPS módulo 8.2 – Diretrizes para 

elaboração de Projetos de Quadros de Comando. 
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7.10.20 Descritivo técnico de automação e instrumentação 

 

A projetista deve seguir as orientações do MPS módulo 8.3 – Diretrizes para 

elaboração de Projetos de Automação. 

 

 

7.11 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  

 

A projetista deve fornecer projeto de proteção contra descargas atmosféricas 

atendendo a norma ABNT NBR 5419. O projeto deve contemplar os seguintes itens: 

a) Memorial descritivo para implantação do SPDA; 

b) Relatório de gerenciamento de riscos (NBR:5419-2015 Parte 02); 

c) Desenhos de plantas e cortes; 

d) Detalhes típicos para instalação; 

e) Memorial de medidas de proteção contra surtos (MPS); 

f) Relatório de medições de resistividade do solo; 

g) Memorial de cálculo da resistência de aterramento; 

h) Memorial de cálculo da malha de aterramento; 

i) Memorial de cálculo dos potencias; 

j) Memorial de medições de continuidade elétrica; 

k) Lista de materiais; 

l) ART/TRT. 

 

Para mais informações consultar o item 8.3. 

 

7.12 CÁLCULO DE CURTO CIRCUITO E ESTUDO DE COORDENAÇÃO E 
SELETIVIDADE DAS PROTEÇÕES  

 

Quando se tratar de unidades com potência instalada superior a 300 kVA e no caso 

de subestações, a projetista deve apresentar estudo de coordenação e seletividade, 

e cálculo de curto circuito da instalação como um todo, indicando todos os 
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dispositivos de proteção elétrica em diagramas unifilares e multifilares, desde a 

entrada de energia até as cargas principais (motores elétricos), com seus 

respectivos ajustes. 

 

É de responsabilidade da contratada a elaboração de todos os documentos 

necessários para a solicitação dos dados de impedância no ponto de entrega, junto 

a concessionária de energia elétrica. 

 

Cabe a Sanepar validar esses documentos e encaminhá-los a essa concessionária. 

Durante a elaboração do estudo considerar: 

a) O cálculo de curto circuito na entrada da instalação, no secundário do 

transformador e no barramento de cada quadro do sistema. 

b) Informar a característica da impedância de curto circuito na entrada (primário) 

fornecida pela concessionária local, apresentando o circuito de impedâncias 

do sistema e os pontos dos locais de falta, considerados no estudo. 

c) Apresentar as curvas de atuação da proteção, assim como os pontos que 

serão protegidos. 

d) Apresentar os ajustes dos relés de fase e de neutro instantâneo e 

temporizado (50, 51, 50N e 51N). 

e) Apresentar os valores para os curtos assimétrico e simétrico, trifásicos, no 

primário e curto trifásico assimétrico e simétrico no secundário. 

f) Apresentar o curto circuito monofásico máximo e mínimo no primário e curto 

monofásico máximo no secundário. 

g) Apresentar o valor total da corrente de Inrush dos transformadores e a 

condição desfavorável para a corrente do sistema. 

h) No diagrama unifilar indicar: posição dos TC e relés, barramentos e tensões, 

transformadores de força, com impedância de curto e potência nominal. 

i) Verificar todas as proteções, considerando a coordenação e seletividade 

entre: 

- as proteções dos motores e a proteção geral dos transformadores, 

durante a partida dos motores nas condições operacionais previstas 

(quantidade de motores operando); 
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- proteções do relé geral, barramentos secundários, fusíveis primários e 

secundários; 

- a proteção geral da entrada de serviço e o religador do ramal alimentador 

da concessionária – Copel. 

 

O estudo técnico de proteção deve ser composto de duas entregas: 

 

A primeira deve ser elaborada visando atender os requisitos para aprovação do 

projeto de entrada de energia junto a concessionária de energia elétrica. 

 

A segunda deve ser elaborada, após a definição completa de todos os componentes 

e dispositivos de proteção da instalação (disjuntores de AT e BT, fusíveis e AT e BT, 

relés de proteção). Nesse estudo devem ser apresentadas as informações 

necessárias para o ajuste da proteção, tais como curvas tempo x corrente com os 

dados dos dispositivos de proteção, dimensionamento de componentes de proteção, 

ajustes de atuação e etc. 

 

Além dos itens citados, deve ser apresentado todas as informações solicitadas pela 

concessionária local de energia elétrica durante a fase de aprovação da entrada de 

energia. 

 

7.13 PROJETO DE COMUNICAÇÃO 

 

Atender as recomendações do MPS Módulo 8.3 – Diretrizes para Elaboração de 

Projetos de Automação. 

 

7.14 PROJETO DE EXTENSÃO OU REFORÇO DE REDE DE ENERGIA 

 

Durante a elaboração do projeto elétrico, é de responsabilidade da empresa 

projetista apresentar o projeto e a carta orçamento referente a 

extensão/reforço/ampliação da rede de distribuição de energia elétrica, tanto para 

atendimento a unidades do grupo A (entradas de energia do tipo posto de 
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Transformação ou Subestações) e grupo B (entradas de energia em BT). Estes 

documentos podem ser fornecidos pela concessionária local ou a empresa projetista 

pode terceirizar a uma empresa que seja cadastrada na concessionária. Deve 

constar no Termo de Referência da contratação esta definição. 

 

Caso seja terceirizado pela empresa projetista ou contratado pela Sanepar, esse 

projeto deve ser composto por: 

• Elaboração de levantamento topográfico (quando for solicitado pela 

concessionária); 

• Elaboração de projeto de rede de distribuição urbana ou rural; 

• Levantamento de todo a documentação (Autorizações de Passagem, 

Fichas Cadastrais, Contratos, Anuências, Autorizações para Desativação 

da Rede, entre outros, e a coleta de assinaturas dos proprietários 

existentes ao longo do trajeto da rede, quando aplicável, e inclusive do 

próprio interessado) necessária para a realização da obra; 

• Inventário florestal; 

• Detalhamento de informações de rede de distribuição urbana ou rural; 

• Deslocamento de pessoal para levantamento em campo para topografia 

(quando for solicitado pela concessionária) e projeto; 

• Levantamento de campo para projeto de rede de distribuição urbana ou 

rural; 

• Projeto de travessia e/ou ocupação de faixa pela rede elétrica em relação 

a rodovias, ferrovias, oleodutos, gasodutos, rios e etc. 

• Fornecimento de duas vias do projeto impresso; 

• Elaboração de orçamento de construção de rede de energia elétrica; 

• Aprovação do projeto e orçamento na concessionária de energia elétrica. 

 

As atividades acima citadas estão descritas de forma mais detalhada nos itens 4.2 e 

4.3 do Manual de Instruções Técnicas (MIT) 163108 – Atividades de Construção de 

Redes da COPEL. 
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Estas atividades devem ser realizadas por empresa cadastrada na concessionária 

local de energia elétrica, para a realização destes serviços. 

Todas as atividades acima citadas devem atender as normas da concessionária 

relativas a elaboração de projetos de rede de distribuição urbana e rural (redes nua, 

compacta protegida, secundária isolada), desenhos de rede de distribuição, 

dimensionamento de estruturas de redes. 

 

Para novas entradas de energia em AT ou BT, caso a rede da concessionária esteja 

próxima do seu local projetado, ou para casos de aumento de cargas em AT ou BT, 

cabe a empresa projetista consultar a concessionária local de energia elétrica para 

verificar se a rede existente tem capacidade de atender a carga projetada. Caso a 

rede de energia tenha disponibilidade, a projetista deve entregar a Sanepar carta 

informando a disponibilidade de atendimento por parte da concessionária. 

 

É de responsabilidade da contratada elaborar todos os documentos necessários 

para a realização dessas consultas. 

 

Caberá a Sanepar encaminhar os documentos a concessionária. 

 

7.15 PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÕES 

 

Atender as recomendações do MPS Módulo 7 – Projeto Básico Estrutural. 

 

7.16 PROJETO PARA INFRAESTRUTURA DE DADOS E VOZ 

 

Utilizar as informações contidas IT/INF/0036 - Instrução de Trabalho para a 

implantação de infraestrutura elétrica, aterramento e rede de dados. Esse 

documento deve ser solicitado ao fiscal do contrato durante a elaboração do projeto. 

 

7.17 MEMORIAL TÉCNICO GERAL 

 



 
 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO 

 

MPS  

MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO  

Versão 2020 
 

Módulo 

8.1 
 

Criação 

Julho/2020 
 

   Página 

41/101 

 

A projetista deve fornecer este memorial somente quando houver projetos de várias 

unidades localizadas, em função da complexidade, sendo este o primeiro volume do 

projeto. Nele deve conter as orientações necessárias para a execução da obra, a 

descrição do fornecimento de materiais e equipamentos e se houver necessidade a 

elaboração de relatórios, o qual deve conter os seguintes elementos: 

 

7.17.1 Memorial Geral 

 

Deve conter os seguintes itens: 

 

a) Capa; 

b) Índice geral dos volumes; 

c) Apresentação: descrever o objetivo, apresentar as unidades localizadas e 

áreas de controle envolvidas. Descrever ainda em termos gerais a situação 

de cada unidade localizada ou área de controle. As demais informações 

devem estar localizadas em cada volume especifico do projeto; 

d) Nomenclaturas utilizadas no volume; 

e) Normas técnicas aplicáveis; 

f) Comunicação entre áreas: breve descrição das áreas e links de comunicação 

contemplados no escopo. Onde for necessário, a projetista deve apresentar 

as características de comunicação que consta na topologia do SSC. 

Apresentar de forma sucinta o tipo de rede utilizada no projeto, podendo ser 

rede CCO, rede CLP e rede de campo. Informar a forma de comunicação 

entre o SSC e o Historiador, forma de acesso, localização do servidor e outras 

informações pertinentes. Deve ser abordado as características dos meios de 

comunicação utilizados no SSC, sua forma de implantação, contratação de 

serviços (no caso de empresas de telecomunicações), materiais e 

equipamentos projetados, forma de instalação. Onde houver necessidade de 

implantação de comunicação via rádio, a projetista deve informar os critérios 

de entrega dos projetos de comunicação (radio-enlace) executivos, tais como: 

testes de performance em campo, critérios de apresentação de projeto, 
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adequação da topologia proposta, ajuste de equipamentos, e outros itens 

citados nesse Manual; 

g) Descrição do diagrama lógico e de controle; 

h) Breve descrição de como será executado o diagrama lógico e de controle 

durante a obra, mencionando a exigência de desenvolvimento do DLC em 

AUTOCAD, formato A3 e impressos em tamanho A4, e mencionar ainda que 

devem ser observadas as demais orientações constantes no módulo 8.3 do 

MPS; 

i) Teste de aceitação em fabrica: descrever o objetivo do TAF, como será 

executado o mesmo sob a responsabilidade da contratada e em suas 

dependências com o acompanhamento de técnicos da Sanepar. Mencionar 

se o TAF está contemplado no projeto e os detalhes que devem ser 

executados conforme preconiza o MOS-EA; 

j) Testes de aceitação em campo: descrever o objetivo do TAC, como será 

executado o mesmo sob a responsabilidade da contratada, que deve 

disponibilizar uma equipe técnica para acompanhar, dirimir dúvidas e realizar 

eventuais correções nas instalações, com o acompanhamento dos técnicos 

da Sanepar nos trabalhos. O TAC deve ser executado conforme descrito no 

MOS-EA; 

k) Comissionamento do sistema: descrever se está contemplado no projeto, 

como deve ser executado o comissionamento em campo, quais as unidades 

envolvidas, quais verificações estão contempladas, quais as características 

dos equipamentos e instrumentos que devem ser monitorados. Mencionar se 

está contemplado as parametrizações dos inversores, partida suave, 

multimedidores, configuração dos instrumentos, módulos de comunicação, 

rádios, etc. e ainda que o comissionamento deve ser executado conforme 

descrito no MOS-EA; 

l) Descrição do sistema de supervisão e controle: onde for necessário, a 

projetista deve informar de forma detalhada as características das estações 

de operação existentes e projetadas pertencentes ao SSC a serem fornecidas 

durante a fase de obra. Neste item devem ser informadas: 
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- Características técnicas dos microcomputadores, microcomputadores 

portáteis utilizados para manutenção, monitores, placas de expansão. Deve 

ser informado o código da especificação técnica cadastrada na Sanepar dos 

equipamentos projetados. Caso algum equipamento projetado não possua 

especificação, a projetista deve elaborar uma especificação técnica conforme 

descrito no item 7.6; 

- Características dos softwares necessários para o pleno funcionamento das 

estações de operação. Devem ser contemplados: o sistema de supervisório, o 

sistema operacional compatível com o SSC, ferramentas de edição texto e 

elaboração de planilhas, drivers;  

- Características do sistema existente, com a indicação do nome da estação 

de operação, função, local de instalação, nome do software supervisório, sua 

versão, e o nº da licença; 

- Forma que a estação de operação será ou está integrada ao SSC, meio e o 

protocolo de comunicação, se há comunicação com o historiador; 

m) Descrição da programação dos CPs, supervisórios e IHM´s: A projetista deve 

apresentar as diretrizes para a programação do aplicativo do CP, a ser 

adotada durante a fase da obra, abordando a metodologia de elaboração dos 

Diagramas Lógicos de Controle, responsabilidades, e aprovação por parte da 

Sanepar; 

n) Montagem e integração dos sistemas: para a realização dos serviços de 

montagem e integração, de equipamentos existentes e projetados durante a 

fase de execução de obras, a projetista deve definir e descrever a 

metodologia de instalação; montagem; interligação; integração dos sistemas 

elétricos, de automação, de instrumentação e comunicação; visando o pleno 

funcionamento do sistema. Deve definir as responsabilidades pelo 

fornecimento do ferramental, insumos, EPIs e EPCs, autorizações, 

recolhimento de ARTs., interoperabilidade entre CPs com modelos e marcas 

diferentes; 

o) Assistência técnica: a projetista deve informar neste item, qual é o prazo de 

assistência técnica previsto para o sistema implantado, de acordo com o porte 

do projeto elaborado. Informar sobre o prazo de gratuidade dos equipamentos 
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e ou instrumentos, informando sobre responsabilidade de 

retirada/desmontagem e reinstalação, reparos, suporte técnico. Informar 

ainda quando inicia-se o prazo de assistência técnica, quais os profissionais 

técnicos são necessários, horário previsto, contato, custos previstos no 

orçamento, e que o mesmo deve ser elaborado de acordo com as orientações 

do MOS-EA; 

p) Operação Assistida: informar neste item se está previsto no projeto a 

operação assistida, o período, e quais os diagnósticos e correções está 

contemplados sob responsabilidade da contratada. Demais informações 

seguir as orientações do MOS-EA; 

q) Treinamento: para a realização de treinamentos durante a fase de execução 

da obra, a empresa projetista deve definir em conjunto com a Sanepar, quais 

os treinamentos técnicos precisam ser ministrados. Para cada treinamento, 

deve ser definido o cronograma de realização, local, material didático, 

especialidade do instrutor, e outros itens que forem necessários e pertinentes. 

Demais informações seguir as orientações do MOS-EA; 

r) Documentação técnica: para a entrega da documentação técnica durante a 

fase de execução da obra, visando auxiliar as áreas de operação de operação 

e manutenção, a empresa projetista deve definir os documentos que devem 

ser entregues para a Sanepar. Sugere-se os seguintes: 

− Projetos elétricos e de automação executivos; 

− Manuais de operação do SSC, informando sua descrição geral, 

equipamentos e softwares, características da unidade localizadas e áreas 

de controle; 

− Manual de manutenção do SSC, informando sua descrição geral, 

equipamentos e softwares, características da unidade localizadas e áreas 

de controle; 

− Manuais técnicos dos equipamentos; 

− Catálogos dos materiais e equipamentos envolvidos no projeto; 

− Documentos e projetos existentes que sofreram alterações; 

s) Equipamentos para suporte técnico: quando for necessário, a projetista deve 

levantar em conjunto com a Sanepar os materiais e equipamentos 
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sobressalentes a serem fornecidos durante a fase da obra. A quantidade 

mínima de cada um destes materiais e equipamentos deve ser de 10% da 

quantidade total utilizadas em todas unidades localizadas ou áreas de 

controle. Quando for necessário para o pleno funcionamento do sistema, a 

utilização de pares de equipamentos (exemplo: radio-modem, conversor fibra 

ótica, modems e etc) deve ser contabilizado dois destes equipamentos; 

t) Descritivo técnico para elaboração de projetos executivos: caso haja a 

necessidade de incluir algum manual, instrução, ou outro documento 

necessário para o pleno desenvolvimento dos projetos executivos, a projetista 

deve inserir neste item; 

u) Descrição de obras civis e hidráulicas: a projetista deve apresentar, quando 

for necessário, as orientações pertinentes a obras civis e hidráulicas 

(exemplo: tomadas de medição de nível e pressão de reservatórios, RHOs, 

barriletes de sucção e recalque e etc) necessárias para a execução da obra 

elétrica e de automação. Todas as obras civis e hidráulicas devem atender ao 

disposto na versão mais atual do Manual de Obras de Saneamento – MOS. 

v) Garantia: a projetista deve informar neste item, qual é o prazo de garantia 

previsto para o sistema implantado, de acordo com o porte do projeto 

elaborado. Além de informar neste item, deve ser previsto no orçamento.; 

w) Materiais desativados: a projetista deve apresentar orientações quanto à 

destinação de materiais desativados durante a fase de execução da obra 

elétrica e de automação. Deve informar para qual unidade da Sanepar será 

destinado estes materiais, depois de desativados, a forma de transporte e o 

local de armazenamento; 

x) Recebimento da obra: a projetista deve informar as condições em que a obra 

será considerada entregue. Devem ser especificadas as condições de 

operação do sistema, documentos, materiais e equipamentos que devem ser 

entregues. 

 

7.17.2 Anexos 
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a) Lista de materiais para suporte técnico: a projetista deve apresentar uma 

tabela contendo a descrição, a unidade e a quantidade de materiais 

sobressalentes a serem fornecidos na obra. 

b) Lista geral de instrumentos e atuadores: a projetista deve seguir as 

orientações contidas no MPS - Módulo 8.3. Diretrizes para elaboração de 

Projetos de Automação. 

 

7.17.3 Quantitativo de materiais e serviços 

 

Deve conter todos os serviços previsto no projeto, tais como: assistência técnica, 

treinamento, operação assistida, comissionamento, start-up, databooks, materiais 

sobressalentes, licenças de software e demais acessórios para programação do 

CLP e IHM. 

A projetista deve quantificar e orçar todos os materiais, equipamentos, softwares e 

serviços comuns as unidades localizadas ou áreas de controle envolvidas no projeto. 

Devem ser previstos neste item os serviços de elaboração de projetos executivos a 

serem realizados durante a fase de obra; fornecimento de softwares de manutenção 

e parametrização de equipamentos elétricos e de automação; fornecimento de 

treinamentos técnicos, equipamentos para suporte técnico, serviços de assistência 

técnica; e outros itens pertinentes. 

 

Os materiais, equipamentos de softwares utilizados em CCOs devem ser 

quantificados e orçados neste item. 

 

A quantificação e orçamentação devem ser elaboradas em software definido pela 

Sanepar durante a fase de elaboração de projeto. 

 

7.17.4 Desenhos 
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A projetista deve apresentar os desenhos comuns as unidades localizadas e áreas 

de controle, e outros desenhos necessários para a elaboração de projetos 

executivos durante a fase de obra. Os principais são: 

a) Desenho de localização das áreas; 

b) Topologia geral de automação e comunicação (existente e proposta) 

c) Fluxograma instrumentado do processo. 

 

8 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO 

 

Este item reúne as principais orientações para o desenvolvimento de um 

projeto elétrico e de automação para Sistemas de Abastecimento de Água ou 

Sistema de Esgotamento Sanitário. Muitas das informações surgiram de reuniões 

eletromecânicas e de experiências na empresa ao longo dos anos sendo constituído 

de informações técnicas e procedimentos atualmente adotados pelas áreas 

eletromecânicas da Sanepar. Estas orientações e padrões aplicados na Sanepar 

encontram-se em constante atualização e aprimoramento, portanto passiveis de 

serem revistas caso haja necessidade. 

 

8.1 AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE 

 

A definição da área de agressividade do ambiente é fundamental na definição do 

tipo de material a ser utilizado na concepção do projeto eletromecânico dos quadros 

de comandos e caixas de medição, as quais influenciam no tempo de resistência e 

durabilidade do equipamento. Para tanto, é importante quando da elaboração de um 

projeto observar e classifica a área conforme critério definido pela Sanepar, sendo: 

• Áreas não agressivas (áreas internas); 

• Áreas agressivas (externas); 

• Áreas superagressivas (litoral, sistemas de esgotamento sanitários e 

áreas com a presença de agentes químicos). 
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A partir da classificação da agressividade do meio, a projetista deve projetar os 

equipamentos em chapa de aço carbono para áreas não agressivas e agressivas e 

em alumínio para áreas superagressivas (tanto para instalação interna quanto 

externa). Esta orientação deve ser aplicada também para as caixas de medição de 

energia. 

 

Seguir as recomendações das normas ABNT NBR IEC 61439 e 62208 quanto a 

utilização de quadros em ambiente agressivos. Para mais informações consultar o 

MPS – Módulo 8.2 - Diretrizes para elaboração de projetos de quadros de comando. 

 

8.2 SISTEMA DE ATERRAMENTO 

 

Quando necessário, fornecer o detalhamento do tratamento químico empregado no 

solo. 

Para a elaboração de malhas de aterramento em postos de transformação, entradas 

de energia e cubículos, seguir as recomendações sobre proteção contra descargas 

atmosféricas, constante no item 8.3. 

 

Todo o sistema de aterramento deve ser interligado entre si e deve ser 

especificadas/empregadas conexões exotérmicas ou com conector tipo grampo de 

aterramento com parafuso tipo “U” a ser definido pela Sanepar, exceto para a haste 

da entrada de energia onde deverá ser empregado conector tipo parafuso (GAR), 

conforme recomendação das NTCs 

 

8.2.1 Sistema de aterramento padrão Sanepar 

 

O sistema de aterramento adotado pela Sanepar é o sistema TN-C, TN-C-S e IT, 

dependendo do tipo da instalação. Para mais informações consultar a versão mais 

atual da norma ABNT NBR 5410. 

 

8.2.2 Sistema de aterramento de uma área 
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O projeto do aterramento para instalações de baixa tensão deve atender o descrito 

na ABNT NBR 5419, que exige o valor de aproximadamente 10 ohms para 

resistência de aterramento. 

 

Em todo sistema de aterramento deve ser indicado à profundidade média dos cabos, 

conforme desenho de referência H-03. 

 

Projetar o aterramento de cercas de arame ou tela, quando esta estiver localizada 

sob de linha de alta tensão. Consultar as normas, manuais e instruções da 

concessionária local de energia elétrica. No caso da COPEL, o manual que trata 

deste assunto é o MIT 163104 – Aterramento de Redes de Distribuição. 

 

Prever pontos de aterramento em caixa de concreto para as devidas medições 

periódicas da malha e barras de equipotencialidade em cada edificação, onde serão 

executadas as conexões com os equipamentos da área. 

 

Outros detalhes podem ser observados nos desenhos de referência H-01 e H-02. 

 

8.2.3 Equalização de potencial 

 

As providências de equalização de potenciais, apresentadas na NBR5419, 

destinam-se a orientar e fazer uma avaliação sobre proteção de estruturas, 

entretanto, em instalações onde existem muitos equipamentos eletrônicos sensíveis, 

uma adequada equalização de potenciais é necessária e em alguns casos é a única 

alternativa para proteção de equipamentos. Devem-se construir superfícies 

equipotenciais, utilizando-se preferencialmente condutores planos (barra de cobre) 

para se evitar a indutância elevada dos condutores cilíndricos. A equalização deve 

ser realizada tanto em um ponto único, recomendado quando as distâncias são 

pequenas, como em pontos múltiplos, para os casos de distâncias grandes ou 

quando existirem muitos equipamentos em um mesmo ambiente. 
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Todo aterramento de estruturas metálicas não energizadas, tais como portas e 

chassis de quadros de comando devem ser aterradas através de condutor de cobre 

chato (tipo cabo de bateria). 

 

A blindagem dos cabos de instrumentação deve ser aterrada sem que se forme o 

rabicho. Deve-se utilizar um conector abraçando toda a blindagem em volta do cabo 

e aterrá-lo através de cordoalha chata ou diretamente na barra de terra. 

 

8.2.4 Malha de terra para subestação 

 

Apresentar projeto da malha da subestação, condizente com a potência de curto 

circuito e de acordo com as normas da concessionária local. Toda malha de terra ou 

sistema de aterramento, deve ter caixa de inspeção em alvenaria e todas as 

conexões devem ser feitas com soldas exotérmicas. 

 

Para mais informações verificar o item 8.3. 

8.2.5 Malha de aterramento principal e eletrônica 

 

Para projetos que envolvam unidades como ETA, ETE, centros de reservação com 

elevatórias, entre outros, projetar a malha de aterramento eletrônico separado da 

malha de aterramento existente ou nova e prever sua interligação através de DPS 

seguindo as orientações da Figura 1 e da Figura 2. Mostrar a locação das caixas de 

passagem, trajeto dos cabos de aterramento e detalhes dos componentes do 

sistema. 
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Figura 1: Desenho de referência do sistema DPS 

Fonte: Autoria própria 
 

 

Figura 2: Exemplo de aplicação de malha de aterramento principal e eletrônica 

Fonte: Autoria própria 
 

8.2.6 Estudo de resistividade do solo 
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A natureza e a resistividade do solo devem ser consideradas no estágio inicial do 

projeto. Este parâmetro será útil para a elaboração do estudo de resistividade do 

solo para um bom dimensionamento do sistema de aterramento. 

 

As medições de resistividade para este estudo deve seguir as orientações da norma 

ABNT NBR 7117. 

 

Para mais informações verificar o item 8.3. 

 

8.3 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

 

8.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste item é fornecer alguns dos requisitos da norma NBR 5419-

2015, quando da elaboração de projetos de proteção contra descargas atmosféricas 

(PDA), compostos pelo sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 

e medidas de proteção contra surtos (MPS). 

 

Todas as medidas de proteção contra descargas atmosféricas formam a proteção 

completa. Por razões práticas, os critérios para projeto, instalação e manutenção 

das medidas de proteção são considerados em dois grupos separados: 

 

a) O primeiro grupo se refere às medidas de proteção para reduzir danos físicos 

e riscos à vida dentro de uma estrutura conforme norma ABNT NBR 5419-3; 

b) O segundo grupo se refere às medidas de proteção para reduzir falhas de 

sistemas elétricos e eletrônicos em uma estrutura conforme norma ABNT 

NBR 5419-4. As conexões entre as partes da ABNT NBR 5419 são ilustradas 

na Figura abaixo. 
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Figura 3: Conexões entre as partes  

Fonte: ABNT NBR 5419 
 

O projeto deve contemplar o plano de manutenção preventiva e os procedimentos 

para as inspeções periódicas, sendo as inspeções dos subsistemas de proteção 

externa contra descargas atmosféricas (SPDA) conforme as recomendações da 

norma NBR 5419-2015 partes 1 e 3 e para as medidas de proteção contra surtos 

(MPS) incluindo a especificação dos protetores de surtos as recomendações da 

norma NBR 5419 partes 1 e 4 de junho de 2016.  

As inspeções devem assegurar que: 

a) O SPDA está conforme projeto baseado na norma; 

a) Todos os componentes do SPDA estejam em boas condições e capazes 

de cumprir suas funções, que nenhuma conexão apresente corrosão e 

estejam firmes; 

b) Quaisquer construções ou reformas que altere as condições iniciais 

previstas em projeto, além de novas estruturas, tubulações, linhas, e 

sinais que façam parte desta estrutura estejam incorporados no SPDA 

externo e interno se enquadrem na norma. 

No procedimento das inspeções é importante checar os seguintes itens: 

- Deterioração e corrosão dos captores, condutores de descida e 

conexões; 
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- Condição das equipotencialização; 

- Corrosão dos eletrodos de aterramento; 

- Verificação da integridade física dos condutores do eletrodo de 

aterramento para os subsistemas de aterramento não naturais. 

 

8.3.2 Classificação do SPDA 

 

A classificação do SPDA será determinada pelas características da estrutura a ser 

protegida, pelo nível de proteção considerado para descargas atmosféricas em 

conformidade com o item 4.1 da NBR: 5419-2015 - parte 03 e com base em uma 

avaliação de risco conforme NBR 5419-2015 - parte 02. 

 

Cada classe de SPDA é caracterizada pelos seguintes itens: 

- Parâmetros da descarga atmosférica (ABNT NBR 5419-1:2015,pg. 17 e 

18 – Tabelas 3 e 4); 

- Raio da esfera rolante, tamanho da malha e ângulo de proteção (ABNT 

NBR 5419-3:2015, pg.10 – item 5.2.2); 

- Distâncias típicas entre condutores de descida e dos condutores em 

anel (ABNT NBR 5419-3:2015, pg.14 – item 5.3.3); 

- Distância de segurança contra centelhamento perigoso (ABNT NBR 

5419-3:2015, pg.26 a 28 – item  6.3); 

- Comprimento mínimo dos eletrodos de terra (ABNT NBR 5419-3:2015, 

pg.17 e 1 – item 5.4.2). 

Fatores não dependentes da classe do SPDA: 

- Equipotencialização para descargas atmosféricas (ABNT NBR 5419-

3:2015, pg.23 a 26 – item 6.2); 

- Espessura mínima de placas ou tubulações metálicas nos sistemas de 

captação (ABNT NBR 5419-3:2015, pg.12 e 13 – item 5.2.5); 

- Materiais do SPDA e condições de uso (ABNT NBR 5419-3:2015, pg.19 

e 20 – item 5.5); 
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- Materiais, configuração e dimensões mínimas para captores, descidas e 

eletrodos de aterramento (ABNT NBR 5419-3:2015, pg.20 a 22 – item 

5.6); 

- Dimensões mínimas dos condutores de conexão (ABNT NBR 5419-

3:2015, pg.23 a 25 – item 6.2.2). A eficiência de cada classe de SPDA é 

fornecida na ABNT NBR 5419-2:2015, Anexo B. A classe do SPDA 

requerido deve ser selecionada com base em uma avaliação de risco 

(consultar ABNT NBR 5419-2:2015). 

 

8.3.3 Subsistema de captação 

 

A fim de reduzir a probabilidade de penetração da corrente da descarga atmosférica 

na estrutura deve ser previsto no projeto os subsistemas de captação apropriados 

(ABNT NBR 5419-3:2015, pg.09 a 13 – item 5.2). 

 

O projeto deve definir a composição do subsistema e todos os tipos considerados 

devem ser posicionados de acordo com os itens 5.2.2 (pg.10 e 11), 5.2.3 (pg.11 e 

12) e Anexo A (pg.31 a 34) da ABNT NBR 5419-3:2015. Não serão admitidos 

recursos artificiais com a promessa de aumentar o raio de proteção dos captores ou 

inibir a ocorrência das descargas atmosféricas. 

 

8.3.4 Subsistema de descida  

 

Para reduzir a probabilidade de danos devido à corrente da descarga atmosférica 

fluindo pelo SPDA devem prever no projeto os condutores de descida (ABNT NBR 

5419-3:2015, pg.14 a 17 – item 5.3). Os condutores devem ser dispostos de forma 

que permitam diversos caminhos paralelos para a corrente elétrica e percorram o 

menor comprimento possível. Deve prever também a equipotencialização com as 

partes condutoras de uma estrutura (ABNT NBR 5419-3:2015, pg.23 a 26 – item 

6.2). 
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8.3.5 Subsistema de aterramento 

 

Para a dispersão da corrente da descarga atmosférica para a terra, o método mais 

importante é estudar e aprimorar a geometria e as dimensões do subsistema de 

aterramento para se obter a menor resistência de aterramento possível que deve ser 

compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do solo no local 

(ABNT NBR 5419-3:2015, pg.17 a 19 – item 5.4). 

 

Levando em conta as características do solo no local da instalação deve ser 

projetada uma única infraestrutura de aterramento integrada e adequada para o 

SPDA, contendo os equipamentos de potência, como transformadores, painéis, 

motores e também para os equipamentos de automação e telecomunicações. Não 

será admitida a utilização de materiais diferentes em um mesmo subsistema de 

aterramento. O arranjo a ser utilizado deve ser do tipo malha de aterramento a qual 

deve estar em contato com o solo, ao menos 80% do seu comprimento total, 

complementada por meio de eletrodos horizontais tendo a continuidade elétrica 

garantida ao longo de todo o seu comprimento. 

 

Devem ser consideradas as medidas preventivas para evitar eventuais situações 

que envolvam tensões superficiais perigosas tanto de passo quanto de toque, sendo 

que para tais potenciais devem ser apresentadas os cálculos e seus resultados, 

incluindo também a resistência da malha de aterramento projetada, aplicando-se o 

método prescrito pelas normas vigentes (ABNT NBR 7117:2012 e NBR 

15749:2009). 

 

Além das considerações técnicas e metodologia de cálculo empregado, incluir: 

 

1. Cálculo da resistência da malha de aterramento projetada: 

a) Resistência de aterramento para uma haste vertical 

(1.1) 
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b) Resistência de aterramento para haste em paralelo 

(1.2) 

c) Coeficiente para mútuas resistências de hastes em paralelo 

 (1.3) 

d) Resistência equivalente para hastes em paralelo 

 (1.4) 

e) Coeficiente de redução para hastes em paralelo 

 (1.5) 

f) Cálculo dos valores para eletrodos horizontais 

 (1.6) 

2. Cálculo da associação entre cabos horizontais e hastes em paralelo 

a) Resistência de cabos (Ω); 

b) Resistência de hastes (Ω); 

c) Resistência mutua (Ω). 

 

3. Valores de potenciais máximos admissíveis 

a) Resistividade do solo (Ω.m); 

b) Potência instalada (kVA); 

c) Tensão Primária (kV); 

d) Tensão Secundária (V); 

e) Comprimento da malha (m); 

f) Largura da malha (m); 

g) Profundidade média da malha (m); 

h) Camada superficial - hs (m); 
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i) Rs camada superficial (tipo); 

j) Cabos  (mm²); 

k) Hastes (mm); 

l) Conexões (tipo); 

m) Tensão de curto (%); 

n) Tempo Falta F-T (segundos). 

 

4. Cálculo da corrente de curto circuito presumida fase terra 

a) In (A); 

b) Icc (A). 

 

5. Número de condutores 

a) Cabos  (m); 

b) Hastes (m); 

c) Total ( m). 

 

6. Coeficiente de correção para camada superficial. 

K = (δa – δs) / (δa + δs) (1.7) 

Onde: 

K = Coeficiente de correção para camada superficial 

δa = resistividade do solo 

δs = resistividade superficial 

 

7. Fator de correção para primeira camada 

 

(1.8) 
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8. Tensão de toque máxima (V toque Max) 

(1.9) 

9. Tensão de toque da malha 

a) I Malha (A) 

b) R Malha (Ω) 

c) V Toque Malha (V) 

 

10. Tensão de passo máxima (V passo Max) 

 (1.10) 

 

11. Coeficientes para Tensão de passo da malha (Kp e Ki) 

(1.11) 

(1.12) 

 

12. Tensão de passo da malha 

 (1.13) 

 

8.3.6 Medidas de proteção contra surtos (MPS) 

 

O projeto das MPS deve ser elaborado de acordo com as informações da norma 

ABNT NBR 5419-2015 - Parte 04, contendo informações de instalação e 

manutenção das medidas de proteção contra surtos visando a redução dos danos 

permanentes causados aos sistemas eletroeletrônicos pelos impulsos 

eletromagnéticos decorrentes das descargas atmosféricas. 
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As medidas de proteção são baseadas no conceito de zonas de proteção, (ZPR) e a 

divisão destas baseiam-se na suportabilidade de tensão e corrente de pulso dos 

equipamentos e sistemas a serem protegidos. Uma zona de proteção pode ser um 

espaço físico ou parte de um sistema e são separadas por níveis de proteção. As 

MPS têm a função de reduzir ou anular os efeitos causados por campos 

eletromagnéticos e também por surtos conduzidos através dos cabos do sistema. A 

proteção contra campos magnéticos se dá por meio de barreiras físicas como 

blindagem de cabos, eletrodutos metálicos, caixas metálicas e blindagem de 

ambientes por meio da instalação de SPDA conforme NBR 5419-2 e malhas de 

equipotencialização internas. A proteção contra surtos induzidos pelas descargas 

atmosféricas conduzidos através das linhas do sistema se dá por meio da instalação 

de dispositivos de proteção contra surtos (DPS). 

 

As diferentes zonas que podem ser formadas pelas MPS estão ilustradas na Figura 

4: 

 

Figura 4: Zonas de proteção 

Fonte: ABNT NBR 5419 
Onde: 

EP = Equipotencialização principal 

EL = Equipotencialização local 

ZPR0 = Zona onde não há atenuação dos efeitos eletromagnéticos e os 

equipamentos estão sujeitos a correntes de surto totais. 
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ZPR1 = Zona onde os equipamentos estão sujeitos a correntes de surto 

parciais devido à redução por meio de interfaces isolantes como DPS e 

blindagem espacial. 

ZPR2 = Zona onde os efeitos eletromagnéticos e corrente de surto são ainda 

mais atenuadas por meio de DPS adicional e blindagens. 

 

8.3.6.1 Dispositivos de Proteção Contra Surtos - DPS 

 

O projeto deve contemplar a especificação, definição e coordenação dos diferentes 

níveis de protetores, de forma a reduzir a corrente e tensão de surto até um nível 

aceitável para restringir os danos irreversíveis aos aparelhos e sistemas alvo da 

proteção sendo: 

a) Nível primário (T1): Responsável por atenuar a corrente de surto total a um 

nível que possibilite a atuação do segundo nível de DPS. Possui maior nível 

de suportabilidade; 

b) Nível secundário (T2): Nível de suportabilidade média e tem a função de 

proteger cargas comuns, deve ser coordenado com o nível primário; 

c) Nível terciário (T3): Nível de suportabilidade menor e tem a função de 

proteger cargas especialmente sensíveis e elementares, deve ser coordenado 

com o nível secundário. 

 

8.3.6.2 Equipotencialização 

 

O projeto deve contemplar o sistema de equipotencialização com a função de 

reduzir as diferenças de potencial entre as estruturas metálicas e minimizar os 

efeitos dos campos eletromagnéticos. Este sistema deve ser projetado de forma a 

trabalhar em conjunto com o sistema de aterramento que tem a função de dispersar 

as correntes para o solo. Deve ser considerada a interligação do sistema de 

equipotencialização com a ferragem estrutural em diversos pontos como forma de 

reduzir significativamente os efeitos de campos elétricos no interior do edifício. 
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8.4 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

 

A projetista ao elaborar o projeto de iluminação deve prever equipamentos com 

categoria classe II de segurança elétrica de acordo com a norma IEC para 

luminárias, onde as partes expostas de metal não podem se tornar condutoras. O 

projeto de iluminação deve prever e definir os locais adequados dos postes, posição 

dos projetores, luminárias e as respectivas quantidades. 

As características citadas nos itens seguintes podem ser alteradas desde que 

permaneçam com a mesma qualidade técnica e elétrica de eficiência e rendimento 

luminoso, previamente aprovado pela Sanepar. 

 

8.4.1 Iluminação externa 

No projeto da iluminação externa, utilizar as seguintes normas: 

- ABNT NBR 5461:1991 - Iluminação; 

- ABNT NBR 15129 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos 

particulares; 

- ABNT NBR 5101– Iluminação pública — Procedimento; 

- NR 17 – Ergonomia. 

 

Além das normas citadas acima, atender as recomendações de iluminância de 

acordo com cada ambiente, tarefa ou atividade a ser desempenhada naquele local. 

 

Em caso de abrigos de quadros e/ou medição, o disjuntor do circuito de iluminação 

externa deve ser projetado na porta do QDLF. Para maiores unidades, os circuitos 

de iluminação externa serão alimentados a partir de um QL instalado em locais de 

acessibilidade direta ao operador. 

 

O circuito de força da iluminação externa deve possuir proteção por disjuntor e 

acionamento por contator. O circuito funcional deve considerar o acionamento 

automático e manual através de chave seletora. 
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A distância média entre postes de iluminação deve ser de 25 m. A altura mínima do 

poste deve ser de 7,2m. As luminárias devem ser do tipo LED, e suas potências 

serão definidas de acordo com o projeto luminotécnico. 

 

Os materiais da iluminação devem ter pintura especial contra intempéries. 

 

Para iluminação externa de decantadores, filtros e demais tanques abertos; projetar 

lâmpadas/luminárias do tipo LED, com projetores instalados preferencialmente em 

postes de concreto e fixados em cruzetas metálicas. É necessário prever iluminação 

para todos os filtros nas ETAs na parte superior (filtros) e inferior (galerias de 

válvulas). 

 

Ressalta-se a necessidade de análise da norma técnica para iluminação em tanques 

e reservatórios abertos, em áreas com possibilidade de contato com a água. Esse 

tipo de iluminação deve ser projetada em corrente contínua. 

 

Para iluminação de vias de acesso, evitar a utilização de luminárias com braços. 

 

Para iluminação de uso geral como jardins e estacionamentos, utilizar postes 

metálicos de 3,0 m de 01 ou 02 pétalas (luminárias do tipo LED), com modelo a ser 

definido durante a elaboração do projeto. 

 

A projetista deve avaliar as condições de acesso para manutenção de todo o 

sistema de iluminação. 

 

Todo sistema de iluminação externa pode ser projetado em 220V. Cada circuito de 

iluminação não pode ter potência superior à 2000W. 

 

Utilizar cabos unipolares com isolação de PVC e isolamento 0,6/1kV quando 

instalados em eletrodutos embutidos no solo. Em circuitos de iluminação externa 

utilizar cabos com seção mínima de 2,5mm². Para outros casos, o critério da queda 

de tensão deve ser observado. 
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8.4.2 Iluminação interna 

 

No projeto da iluminação interna, utilizar as seguintes normas: 

- ABNT NBR 5461:1991 – Iluminação; 

- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 – Iluminação de ambientes de trabalho 

(parte 1- interiores); 

- NHO 11 – Avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes internos 

de trabalho - Fundacentro; 

- NR 17 – Ergonomia. 

Além das normas citadas acima, atender as recomendações de iluminância de 

acordo com cada ambiente, tarefa ou atividade a ser desempenhada naquele local. 

 

Nos ambientes de uso contínuo (laboratório, sala de comando, etc.) a iluminação 

deve ser total. A projetista deve dividir os circuitos de iluminação para manter a 

continuidade do sistema de iluminação em caso de falha parcial. O projeto deve 

prever os respectivos circuitos para esta finalidade. 

 

Todo sistema de iluminação deve ser projetado preferencialmente em 220V. Caso 

seja utilizada alimentação em 127V, a Sanepar deve ser consultada. Cada circuito 

de iluminação não pode ter potência superior à 2000W em 220V e ou 1154W em 

127V. 

 

Nos ambientes de uso esporádico (sala de bombas, sala de painéis, subestações, 

galeria de filtros, etc.) a iluminação deve ser parcial. O acionamento pleno somente 

será considerado quando da presença de pessoas nestes locais. O projeto deve 

prever os respectivos circuitos para esta finalidade. 

 

Em corredores a distância máxima entre luminárias deve ser de 5,0m. Em todos os 

pontos de passagem, sejam corredores, escadas ou salas, prever interruptor 

paralelo e acionamento em separado do conjunto pleno das luminárias. Prever 
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também o emprego de sensores de presença e temporizadores, visando a 

economicidade. 

 

Especificar luminárias com maior eficiência energética e maior rendimento luminoso, 

com suportes de sustentação de teto e cálculo para 0,75 m de afastamento do piso 

(altura do plano de trabalho), prevendo atingir o nível mínimo de iluminação de 550 

lux. 

 

Para luminárias em laboratórios, salas de micros, auditórios, cozinha, almoxarifado, 

subestações de energia, salas de painéis, abrigo de quadros, casa de bombas e 

salas afins, empregar luminárias ou projetores de alto rendimento, de sobrepor, com 

lâmpadas do tipo LED, sendo suas caraterísticas definidas durante a elaboração do 

projeto e aprovadas pela Sanepar. As luminárias devem ser especificadas prevendo 

a melhor eficiência energética e rendimento luminoso. 

 

Para ambientes corrosivos ou agressivos com presença de gás cloro ou produtos 

químicos, empregar luminária hermética e não corrosivas, preferencialmente com 

lâmpadas do tipo LED, com difusor em policarbonato prismático e IP66. 

 

Utilizar cabos unipolares de PVC com isolamento 750V quando instalados em 

eletrodutos embutidos ou aparentes em parede e teto. Em circuitos de iluminação 

utilizar cabos com seção nominal mínima de 1,5mm², conforme norma ABNT NBR 

5410. 

 

A iluminação interna deve ser alimentada através circuitos exclusivos para esse fim. 

 

Em caso de abrigos de quadros e/ou medição, o disjuntor do circuito de iluminação 

interna deve ser projetado na porta do QDLF. 

 

Para unidades maiores, os circuitos de iluminação interna serão alimentados a partir 

de um QL. 
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8.4.3 Iluminação de emergência 

 

Projetar iluminação de emergência em locais de grande circulação de pessoas e em 

importantes áreas do processo seja de produtos químicos, painéis de motores, 

equipamentos elétricos, laboratórios e em salas de centro de controle, utilizando 

conjuntos de blocos autônomos, conforme descrito na norma ABNT NBR 10898 – 

sistema de iluminação de emergência. 

 

Os conjuntos de blocos autônomos devem possuir como característica técnica a 

autonomia superior a 2 horas, fluxo luminoso com aproximadamente 4000 lumens, 

02 (duas) lâmpadas tipo LED, grau de proteção IP 20, alimentação em 220 V e 

bateria automotiva selada de 12V, compatível com a autonomia do equipamento. 

Outras características técnicas podem ser aplicadas desde que aprovada pela 

equipe técnica da Sanepar. 

 

8.5 TOMADAS 

 

Para o dimensionamento de tomadas para cada ambiente deve-se considerar as 

seguintes orientações abaixo: 

a) Prédios administrativos, laboratórios e sala de operador: 

i. Área igual ou inferior a 40 m² - uma tomada a cada 4 m², ou fração de 

área com potência mínima de 200VA por tomada; 

ii. Área superior a 40 m² - 10 tomadas para os primeiros 40 m² e uma 

tomada a cada 10 m², ou fração de área com potência mínima de 200VA 

por tomada; 

iii. Para os itens a e b, prever tomadas com alimentação na tensão de 127V, 

e no mínimo uma tomada em 220 V devidamente identificada;  

iv. No caso de laboratórios, avaliar quantidade de tomadas em função dos 

equipamentos a serem alimentados (tomadas para uso especifico); 

v. Prever para os circuitos de tomadas de uso específico (TUE) a carga 

especifica a ser alimentada. 

vi. Os circuitos de tomadas de uso geral (TUG) devem ser de 10A; 
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b) Casa de Bombas, Sala de Painéis: 

i. Uma tomada 127V e uma tomada 220V a cada 10m², com potência 

mínima de 1000VA por tomada; 

ii. Uma tomada trifásica 220V com neutro para 2000VA. 

 

c) Áreas da ETA: 

a) Decantadores e filtros: a cada raio de 30 metros, uma tomada monofásica 

127V/1000VA, uma tomada bifásica 220V/2000VA e uma trifásica 

220V/2000VA (3F+N); 

b) Preparo de produtos químicos, secagem de lodo, tanques de estocagem: 

Prever uma tomada 127V e uma tomada 220V a cada 10m², com potência 

mínima de 1000VA por tomada. 

 

d) Subestação: 

i. No mínimo uma tomada 127V e uma tomada 220V, com potência mínima 

de 1000VA por tomada. 

 

e) Demais áreas: 

ii. Para demais áreas não citadas a projetista deve seguir as 

recomendações da NBR 5410. 

 

Os conjuntos de tomadas projetadas devem atender o grau de proteção IP65. Para 

as tomadas trifásicas fornecer os plugues macho para cada conjunto de tomada. 

 

Nos laboratórios deve ser prevista canaletas em PVC (ref. sistema “X”, “DLP” ou 

similar) ou em alumínio (ref. dutotec ou similar) em substituição aos eletrodutos e 

conduletes aparentes, conforme orientação da Sanepar. 

 

Seguir as recomendações da ABNT NBR 5410 nos casos em que é obrigatório o 

uso de dispositivo diferencial-residual. 
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8.6 SINALIZAÇÃO AÉREA 

 

Antes de iniciar o projeto de sinalização aérea, a projetista deve consultar as normas 

do DECEA. 

 

A Sanepar recomenda o uso de sinalização em reservatórios, torres de rádio, e 

postes com altura igual ou superior a 20m, conforme aplicação e seguindo os 

desenhos de referência IL-17. 

 

Projetar sinalização com duas lâmpadas com potência de 70 a 100W/220V, 

alimentada em 127V, de forma que a vida útil da lâmpada aumente, reduzindo as 

intervenções de manutenção. Recomenda-se a utilização de lâmpadas halógenos, 

com bulbo transparente, a qual possui aparência de uma lâmpada incandescente 

tradicional. 

Uma segunda alternativa visando a redução do consumo de energia e manutenção é 

aplicação de lâmpadas LED bivolt. 

 

8.7 BASES E CANALETAS PARA QUADROS 

 

No projeto arquitetônico ou em planta especifica deve-se detalhar as bases e 

canaletas para quadros de comando do sistema, contendo dimensões, conforme a 

aplicação e seguindo os desenhos de referência DB-01 a DB-11. 

 

Recomenda-se que a altura do quadro sobre a base não exceda 1,80m, em caso 

excepcionais consultar a Sanepar. 

 

8.8 CAIXAS DE PASSAGEM 

 

As caixas de passagem devem ser projetadas e dimensionadas em função da 

quantidade de cabos passantes nesta e seguindo as orientações dos desenhos de 

referência C-01 ao C-06. As caixas de passagem, para sistemas de esgoto, podem 
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também ser projetadas com sistema de grelha ou com furação nas tampas 

permitindo a saída dos gases. 

 

Conforme ABNT NBR 5410 e NR 10, os cabos de força, comando, sinais e controle 

em baixa ou extra baixa tensão devem possuir as suas próprias caixas de 

passagens e o cabeamento deve estar separado dos demais cabos de energia a 

uma distância mínima de 30cm. 

 

8.9 ELETRODUTOS 

 

Nos eletrodutos devem ser instalados somente condutores isolados. Devem ser 

dimensionados em função da quantidade de condutores instalados e da taxa 

máxima de ocupação destes condutores, em relação à área da seção transversal 

dos eletrodutos. Para mais informações consultar a norma ABNT NBR 5410. 

Quando da especificação e dimensionamento de eletrodutos em PVC rígido, PEAD 

corrugado flexível, alumínio (Al) ou aço galvanizado (AG), utilizar a Tabela 1 para 

relação de equivalências e conversão de eletrodutos. 

 

Polegadas 
(“) 

Milímetros (mm) 

 
PVC 

(Ø externo) 

Alumínio / Aço 
Galvanizado 
(Ø interno) 

PEAD corrugado 
flexível 

(Ø nominal) 
3/4 25 20 - 
1 32 25 - 

1.1/4 40 32 30 
1.1/2 50 40 40 

2 60 50 50 
2.1/2 75 65 - 

3 85 80 75 
4 110 100 100 

Tabela 1: Dimensionamento de eletrodutos 
 

8.10 POÇO PROFUNDO 

 

8.10.1 Caixa tipo sela 
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Projetar a caixa sela de acordo com o tamanho do tubo de revestimento do poço. 

Quando da elaboração do projeto ver desenhos de referência C-07, C-07A, C-07B. 

 

IMPORTANTE: não projetar caixa de passagem em alvenaria junto ao poço 

profundo. 

 

8.10.2 Fixação de cabos de força e eletrodos de nível 

 

A projetista deve prever no projeto a fixação do cabo de força ao edutor (tubulação) 

do poço, através de fio rígido 2,5mm² para cabos até 3x50mm² e acima deste 

diâmetro prever fio rígido 4,0mm² ou abraçadeira de nylon com catraca, a cada três 

metros, com fornecimento junto com a bomba. Ver detalhe padrão E-08. 

 

A descida dos cabos e eletrodos no poço profundo deve ser executada através de 

tubo soldável PVC tipo ponta e bolsa DN 25 (21mm). Ver detalhe padrão E-08. 

 

8.11 ELETRODOS DE NÍVEL 

 

Para a instalação dos eletrodos de nível, utilizar condutores flexível com isolação 

750 V, PVC, categoria 5, nas cores: verde (referencia/terra), preto (inferior) e 

vermelho (superior). Usar somente quando especificado ou solicitado, cabo tripolar 

(PP) 3x1,5mm2, caso contrário, utilizar o unipolar nas cores acima. 

 

8.12 ABRIGOS PARA QUADROS DE COMANDO, MEDIÇÃO, SUBESTAÇÕES E 
GERADORES 

 

O projeto para abrigo de quadros de comando deve considerar as recomendações 

das normas técnicas e de segurança. Esses abrigos devem dimensionados 

considerando: 

- as condições de acesso para operação e manutenção; 

- largura dos corredores para operação e manutenção segura de 

equipamentos, transporte e montagem de equipamentos; 
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- dimensões e peso dos principais componentes eletromecânicos dessa 

instalação; 

- dimensões das canaletas de cabos; 

- drenagem das canaletas de cabos e dos pisos; 

- abertura de paredes e elementos estruturais para passagem de 

eletrodutos, eletrocalhas e leitos metálicos; 

- o teto dos abrigos com laje em concreto impermeabilizada e cobertura 

(para caso de subestações); 

- o piso deve ser em concreto, cimento alisado, revestido tinta epóxi; 

- ventilação (janelas ou elementos vazados), troca de calor com o meio 

externo e informações sobre a utilização de ar condicionado; 

- malha de aterramento, conforte descrito no item 8.3; 

- Portas e sentido de abertura. A Sanepar recomenda que a abertura da 

porta do abrigo esteja localizada para o lado externo, priorizando as 

condições de segurança; 

- Garantia uma iluminação interna natural através de janelas com vidro e 

protegidos por tela de arame galvanizado com malha de 15mm (para o 

caso de subestações); 

- ruídos de equipamentos (transformadores, inversores e etc); 

- vibração dos equipamentos (Grupo Moto Geradores); 

- garantia de acesso aos equipamentos de medição deve ser garantida e 

atender as recomendações da concessionária local de energia elétrica. 

 

Antes da fase de detalhamento do projeto de detalhamento de qualquer tipo de 

abrigo, a projetista deve apresentar proposta de leiaute contendo os principais 

equipamentos instalados em seu interior e submetê-lo à aprovação da Sanepar. 

 

Para os abrigos de quadros de comando, pode-se seguir os modelos de desenhos 

de referência DB-01 ao DB-11, como condição mínima para aplicação. 

Preferencialmente, visando evitar vandalismo, os abrigos dos postos de 

transformação devem ser fechados através de paredes de alvenaria ou grades 

metálicas. 
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Para casos de subestação do tipo posto de transformação, sempre que possível 

projetar na mesma edificação duas salas separadas, sendo uma para abrigar a 

medição e outra para os quadros. 

 

Para casos de subestações que utilizem cabina metálica compacta, o ambiente que 

possua em seu interior elementos que contenham equipamentos alimentados em AT 

deve ser separado dos demais. 

 

O transformador do posto de transformação deve ser projetado o mais próximo 

possível do lado da pista de acesso, tendo em vista facilitar sua troca em caso de 

manutenção através de um guindauto. 

 

O abrigo da subestação deve ter acesso fácil para entrada de veículo, com piso 

reforçado, para permitir a retirada dos transformadores, cubículos e outros materiais 

e equipamentos que fazem parte dessa subestação. 

 

Caso esteja contemplado no termo de referência do contrato, a projetista deve 

fornecer os projetos básicos estruturais, e projetos básicos geotécnicos, ensaios e 

sondagens do(s) abrigo(s) do(s) quadro(s) de comando. 

 

Entende-se como abrigo os seguintes exemplos: 

- Subestação em alvenaria; 

- Abrigo em alvenaria para quadros e transformadores; 

- Sala de painéis. 

 

A utilização de eletrocentros em substituição aos abrigos em alvenaria deve ser 

discutida e submetida à aprovação da Sanepar. 

 

8.13 GRUPOS MOTO GERADORES 
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O projeto para a instalação de grupos moto geradores (GMG) deve considerar os 

seguintes requisitos: 

a) definição da utilização desse equipamento deve ser realizada em conjunto 

com as gerências responsáveis pela operação e manutenção do sistema; 

b) modo de utilização do GMG (stand-by, prime ou contínuo); 

c) consumo e dimensionamento do tanque de combustível do GMG; 

d) condições de abastecimento e armazenamento do combustível do GMG; 

e) para o dimensionamento de sua potência aparente, a projetista deve 

considerar a influência das cargas não lineares presentes na instalação; 

f) de preferência deve ser projetados GMG do tipo cabinado. Para sua 

instalação a projetista deve avaliar as condições de segurança do local; 

g) para casos onde haja a necessidade de projetar de GMG abertos, considerar: 

i. sua instalação deve ser realizada em abrigo de alvenaria; 

ii. dimensões das portas de acesso, considerando a entrda de pessoas e do 

GMG; 

iii. sistema de ventilação (entrada de saída de ar); 

iv. sistema do exaustão do motor a combustão (silenciador, tubulação de 

escape, flexível do tubo de exaustão, e outros equipamentos; 

v. fixação de dutos do sistema de ventilação; 

vi. atenuação de ruídos; 

vii. dimensionamento do tanque de combustível; 

viii. contenção de vazamento de óleo combustível e outros líquidos; 

ix. posição do quadro de transferência automática (QTA); 

x. posição de entrada dos cabos de força, comando e sinais. 

 

8.14 DIAGRAMA UNIFILAR GERAL 

 

O diagrama unifilar geral deve conter as seguintes informações: 

a) dimensões do barramento (mm ou polegadas) e corrente (A) de cada quadro 

ou CCM; 

b) nível de curto circuito trifásico simétrico no barramento (kA); 



 
 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO 

 

MPS  

MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO  

Versão 2020 
 

Módulo 

8.1 
 

Criação 

Julho/2020 
 

   Página 

74/101 

 

c) Seção nominal dos condutores, alimentadores e eletrodutos (mm ou 

polegada); 

d) distância dos condutores e alimentadores (m); 

e) corrente nominal de todos os elementos de proteção ou faixa de proteção 

(disjuntores, fusíveis e etc); 

f) características de proteção dos disjuntores (funções de proteção térmica 

ajustável e magnético fixo, proteção térmica e magnética ajustável, LSI, LSIG, 

bobinas de abertura e fechamento e etc) 

g) intertravamentos elétricos e/ou mecânicos; 

h) inserir outras informações, tais como, alterações em áreas existentes e etc. 

 

O diagrama unifilar geral deve ser composto ainda de: 

a) Instalações com entrada de energia em baixa tensão: 

i. rede da concessionária local de energia elétrica; 

ii. ramal de ligação; 

iii. entrada de energia; 

iv. medição - identificar todos os componentes; 

v. proteção geral; 

vi. quadros (QDG, QDLF, CCM, QA); 

vii. banco de capacitores 

viii. Cargas (informar descrição, potência, tensão, corrente, etc.). 

 

b) Instalações com entrada de energia em alta tensão – Posto de Transformação 

ou Subestação: 

i. Rede da concessionária local de energia elétrica; 

ii. Ramal de ligação e chaves (fusíveis ou seccionadoras); 

iii. TPs e TCs; 

iv. Relés de Proteção com as funções de proteção (tabela ANSI) utilizadas 

v. Transformador (informar potência aparente, tensões dos enrolamentos,, 

tipo de ligações, impedância, tipo de núcleo); 

vi. Entrada de energia; 

vii. Medição - identificar todos os componentes; 
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viii. Proteção geral; 

ix. Quadros (QDG, QDLF, CCM, QA); 

x. banco de capacitores 

xi. Cargas (informar descrição, potência, tensão, corrente, e etc). 

 

8.15 CIRCUITOS DE FORÇA 

 

Projetar por área e unidade do sistema, os circuitos de força contendo a descrição 

dos alimentadores dos quadros de comando e dos equipamentos com suas 

potências em (CV), tensão (V), seção nominal dos condutores alimentadores (mm2), 

eletrodutos (mm) e demais observações necessárias. 

 

Para os ramais alimentadores dos quadros de comando, identificar, por área e 

unidade do sistema, o circuito que alimenta cada quadro, indicando o quadro 

alimentador e o quadro alimentado, seção nominal dos condutores (mm2), 

eletrodutos (mm), proteções e potência em kVA. 

 

Quando da representação dos circuitos nos desenhos, seguir as recomendações 

conforme exemplo abaixo: 

Representação: Descrição do circuito: 
3#95(95)mm² – PVC – 750V Circuito trifásico constituído por cabos 

unipolares sendo 01 condutor por fase 
de 95mm² e 01 condutor para o neutro 
de 95mm², com material de isolação em 
PVC, temperatura máxima do condutor 
de 70ºC, para tensões nominais até 
750V. 
Exemplo de aplicação: ramal 
secundário de transformadores. 

4x[3#95(95)mm²] – EPR – 0,6/1,0kV Circuito trifásico constituído por cabos 
unipolares sendo 04 condutores por 
fase de 95mm² e 04 condutores para o 
neutro de 95mm², com material de 
isolação em EPR, temperatura máxima 
do condutor de 90ºC, para tensões 
nominais até 0,6/1,0kV. 
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Exemplo de aplicação: ramal 
secundário de transformadores. 

3#4,0mm² – PVC – 0,6/1,0kV (fases) + 
1#4,0mm² – PVC – 750V (PE) 

Circuito trifásico constituído por cabos 
unipolares sendo: 01 condutor por fase 
de 4,0mm², com material de isolação 
em PVC, temperatura máxima do 
condutor de 70ºC, para tensões 
nominais até 0,6/1,0kV. E, um condutor 
de proteção (terra) unipolar de 4,0mm², 
com material de isolação em PVC, 
temperatura máxima do condutor de 
70ºC, para tensões nominais até 750V. 
Exemplo de aplicação: ramal 
alimentador de motores. 

1#4x16mm² – PVC – 0,6/1,0kV Circuito constituído por 01 cabo 
multipolar de 04 vias (condutores) de 
16mm², com material de isolação em 
PVC, temperatura máxima do condutor 
de 70ºC, para tensões nominais até 
0,6/1,0kV. 
Exemplo de aplicação: ramal 
alimentador de motores. 

2x[1#4x25mm²] – EPR – 0,6/1,0kV Circuito constituído por 02 cabos 
multipolares de 04 vias (condutores) de 
25mm² cada, com material de isolação 
em EPR, temperatura máxima do 
condutor de 90ºC, para tensões 
nominais até 0,6/1,0kV. 
Exemplo de aplicação: ramal 
alimentador de motores. 

1#7x1,5mm² – PVC – 750V – controle Circuito constituído por 01 cabo 
multipolar de 07 vias (condutores) de 
1,5mm² cada, com material de isolação 
em PVC, temperatura máxima do 
condutor de 70ºC, para tensões 
nominais até 750V, com aplicação para 
controle. 
Exemplo de aplicação: cabos de 
comando para interligação entre 
quadros. 

Tabela 2: Representações de circuitos de força, comando e controle 
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9 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENTRADA  DE 

ENERGIA EM BT E AT 

 

Para mais informações consultar a Nota Técnica referente a diretrizes para 

elaboração de projetos de entrada de energia em BT e AT. 

 

10 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ACIONAMENTOS 

 

As características de funcionamento e aplicação dos equipamentos, bem como tipos 

de partida, operação, proteção, sinalização, medição e correção de fator de 

potência, etc, estão descritas a seguir: 

Deve ser consultado o MPS - Módulo 8.3 - Diretrizes para elaboração de Projetos de 

Automação para definição dos sinais a serem integrados para cada um dos 

equipamentos previstos abaixo: 

 

10.1 BOMBAS COM SUCÇÃO NEGATIVA E ESCORVA 

 

Projetar sistema de proteção para as bombas com sucção negativa através de 

sensor de corrente. Em algumas situações deve-se prever um sensor de pressão e 

um relé de nível, para proteção contra sucção negativa. O sensor de pressão deve 

ser instalado na linha de recalque antes da válvula de retenção. 

 

A proteção deve ser instalada individualmente para cada bomba. Os eletrodos do 

relé de nível serão instalados no reservatório de sucção da bomba (poço falso). 

 

10.2 BOOSTER 

 

A finalidade do booster é o reforço da pressão na rede de distribuição de água 

tratada e a forma de instalação da moto bomba é em gabinete metálico conforme 

modelo padrão da Sanepar constante no MPS – Modulo 8.3 - Diretrizes para 

elaboração de Projetos de Automação. Na grande maioria das vezes é utilizado 
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partida através de inversor de frequência, com sensor de nível instalado na 

tubulação de sucção e sensor de pressão instalado no recalque de forma a modular 

o equipamento conforme a necessidade de pressão na rede de distribuição. O 

booster pode ainda ser automatizado, controlado e monitorado através de CLP 

conforme consta no MPS – Modulo 8.3 - Diretrizes para elaboração de Projetos de 

Automação. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.3 ELEVATÓRIA DE ÁGUA COM BOMBAS EIXO HORIZONTAL/VERTICAL 

 

A finalidade da elevatória de água bruta ou tratada com bombas centrifugas de eixo 

horizontal ou vertical é o recalque de água para poço de sucção, câmaras de 

contato, reservatórios ou rede de distribuição. As motobombas afogadas são 

instaladas abaixo do nível de água enquanto que as não afogadas serão instaladas 

acima do nível de água do poço de sucção ou casa de bombas, e devem 

obrigatoriamente conter proteção contra sucção negativa. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.4 ELEVATÓRIAS DE ÁGUA COM BOMBAS SUBMERSAS/SUBMERSÍVEIS 

 

A finalidade da elevatória de água bruta ou tratada com bombas submersas ou 

submersíveis é o recalque de água para poço de sucção, câmaras de contato, 

reservatórios ou rede de distribuição. A motobomba submersa será instalada abaixo 

do nível de água no interior do poço profundo, poço de sucção ou reservatórios na 

profundidade determinada em projeto, enquanto que a bomba submersível será 

instalada no poço de sucção. 
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Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

10.5 ELEVATÓRIA DE ÁGUA – TANQUE DE SATURAÇÃO 

 

A finalidade da elevatória de água do tanque de saturação é recalcar pressurizando 

o tanque de saturação. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.6 ELEVATÓRIA DE ÁGUA DE LAVAGEM DE FILTROS 

 

E composta por motobombas submersíveis ou de eixo horizontal, cuja finalidade é 

remoção e limpeza do lodo depositado nas áreas dos filtros de uma ETA por meio 

de injeção de água. A bomba de lavagem de filtro está inclusa no processo de 

lavagem e funcionará conforme a seqüência do processo de lavagem do filtro e em 

conjunto com outros equipamentos como, soprador, válvulas, etc. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.7 FLOCULADOR 

 

O processo de floculação é a retirada do lodo da água a ser tratada. O processo 

deve ser químico com a dosagem de produtos floculadores ou físico através de 

injeção de micro bolhas de ar. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.8 SOPRADOR DE AR 
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A finalidade do soprador é a remoção do lodo depositado nos reservatórios ou 

painéis dos filtros de uma ETA por meio de injeção de ar. O processo de lavagem de 

filtro possui uma seqüência de funcionamento de outros equipamentos como bomba 

de lavagem de filtros e válvulas. O soprador é um equipamento importante pois 

funcionará conforme a seqüência do processo de lavagem. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.9 COMPRESSOR DE AR 

 

Equipamento cuja finalidade é o fornecimento de ar comprimido para o sistema de 

uma ETA ou ETE. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.10 SISTEMA DE SECAGEM E DESIDRATAÇÃO DE LODO EM SISTEMA DE 
ÁGUA 

 

A função do sistema é a secagem e desidratação do lodo resultante do tratamento 

de água, basicamente é composta da centrifuga que retira a água e seca o lodo e de 

equipamentos auxiliares de acordo com o projeto do sistema, onde podem ser 

instalados misturadores, dosadoras, esteiras ou roscas transportadoras, 

motobombas de recalque, etc. 

 

O quadro de comando e força da centrifuga deve ser projetado ou pelo fabricante ou 

pela projetista de acordo com informações do fabricante e da Sanepar. 

 

Para a execução do projeto elétrico e de automação, a projetista deve solicitar a 

Sanepar o projeto hidráulico do Sistema de Secagem/Desidratação de Lodo, onde 
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haverá informações técnicas sobre o sistema, informando quais equipamentos serão 

instalados e o processo operacional. 

 

10.11 RASPADOR E TRANSPORTADOR DE LODO FLOTADO 

 

É o processo onde o raspador é responsável pela retirada, transporte e depósito do 

lodo flotado da ETA até o tanque de lodo flotado. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.12 ELEVATÓRIA DE LODO FLOTADO 

 

Utiliza-se normalmente motobomba submersível ou de eixo horizontal, cuja 

finalidade é o recalque do lodo flotado depositado no tanque de lodo para o sistema 

de secagem e descarte de lodo da ETA. Esse tanque é o local de acumulo do lodo 

para posterior recalque. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.13 MISTURADOR RÁPIDO/LENTO 

 

São equipamentos de eixo vertical dotado de uma hélice na sua extremidade, cuja 

função é homogeneizar a mistura de soluções de cal/água. É considerado 

misturador lento quando a velocidade da hélice é menor ou igual a 1.800 RPM, 

acima desta velocidade é considerado misturador rápido. O tanque de preparo é o 

local de mistura dos produtos e instalação do misturador. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 
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10.14 DOSADORA / RECALQUE DE CAL 

 

Equipamento cuja função é aplicação de mistura cal/água no processo de 

tratamento de água ou esgoto. O tanque de produtos é o local de sucção do produto 

a ser aplicado.  

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.15 SISTEMA DE GÁS CLORO 

 

Sistema cuja função é a injeção e dosagem de gás cloro no processo de tratamento 

de água de uma ETA. E composto de: 

a) Cilindro: recipiente gás cloro. No local de instalação do cilindro deve ser 

previsto uma tomada para balança, verificando a tensão necessária em 

projeto; 

b) Injetor: é responsável pela mistura e controle da dosagem de gás cloro com 

água. Pode ter o controle de dosagem com regulagem manual e/ou regulador 

eletrônico por um sinal 4-20mA proveniente de um analisador de cloro. Prever 

alimentação elétrica junto ao injetor quando o mesmo for eletrônico; 

c) Recalque de água no injetor: uma motobomba deve injetar a água no interior 

do injetor sinalizando seu funcionamento e as falhas ocorridas. 

 

10.16 DOSADORA/ RECALQUE DE CLORO 

 

Utiliza-se normalmente dosadora cuja função é injeção de água no injetor do sistema 

de cloro, para posterior aplicação de mistura cloro/água no processo de tratamento 

de água ou esgoto. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.17 DOSADORA ELETRÔNICA TIPO DIAFRAGMA 
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São bombas dosadoras eletrônicas controladas por um sinal de corrente 4-20mA. A 

finalidade da bomba é injetar produto químico necessário ao processo de tratamento 

de água ou esgoto como, cal, flúor, cálcio, cloreto férrico, hipoclorito de sódio, etc. O 

local de instalação deve ser em uma sala apropriada na casa de química, captando 

a solução em um tanque. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.18 DOSADORA CONVENCIONAL 

 

A alimentação da dosadora deve ser através de duas tomadas trifásicas 220V, 4 

pólos com plugue, sendo, uma com sequência de fase RST-N e a outra com a 

sequência RTS-N. 

 

10.19 ELETRODOS E RELÉ DE NÍVEL EM ÁGUA/ESGOTO 

 

Dispositivo auxiliar para proteção de nível ou comando de uma motobomba. 

 

Basicamente é um relê de nível com os eletrodos instalados no poço profundo, poço 

de sucção ou em reservatórios. Os eletrodos tipo pêndulo devem ser 

confeccionados em aço inox com isolamento em ABS para utilização em água e tipo 

pêndulo em aço inox para utilização em esgotos, conforme padrão Sanepar. Deve 

ser levado em conta também o eletrodo tipo haste utilizado em tubulações para 

automatização de bombas dosadoras, ver desenhos de referência E-06 a E-19. 

 

10.20 ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

 

É composta por motobombas submersíveis cuja finalidade é o recalque de esgoto 

bruto para uma ETE ou leitos de secagem. 
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Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.21 RECIRCULAÇÃO E EXCEDENTE DE LODO 

 

Composta por motobomba submersível cuja finalidade é o recalque de lodo dos 

filtros de uma ETE para o leito de secagem ou canal de entrada de esgoto. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.22 ELEVATÓRIA DE LODO 

 

Motobomba submersível cuja finalidade é o recalque de lodo dos filtros de uma ETE 

para o leito de secagem ou para o sistema de secagem e inertização do lodo. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.23 DESARENADOR 

 

Unidade construtiva de uma ETE, que tem por finalidade a retirada da areia do 

esgoto bruto na entrada da ETE. 

 

Pode possuir sistema de limpeza, composto de compressor e air-lift que injetará ar 

retirando a areia do desarenador ou através de motobombas. 

 

10.24 GRADEAMENTO MANUAL 
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Unidade construtiva de uma ETE, tem por finalidade reter os materiais sólidos na 

entrada da ETE. A limpeza e a retirada destes materiais da grade são executadas de 

forma manual pelo operador da ETE. 

 

10.25 GRADE MECANIZADA 

 

Tem por finalidade reter os materiais sólidos na entrada da ETE. A limpeza e 

retirada dos materiais da grade será automática. Ela deve remover o material e 

depositá-lo na esteira transportadora. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

 

10.26 ESTEIRA TRANSPORTADORA 

 

Transporta o material retirado pela grade mecanizada e deposita em uma caçamba 

de lixo. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.27 REATORES ANAERÓBIOS DE MANTA DE LODO - UASB 

 

Os reatores anaeróbios de manta de lodo, também conhecidos como UASB (Upfow 

Anaerobic Sludge Blanket) são os reatores mais compactos utilizados para o 

tratamento de efluentes industriais e, em regiões de clima quente, também para o 

esgoto sanitário. Estes reatores absorvem altas cargas orgânicas com baixo tempo 

de retenção hidráulica (de 4 a 12 horas). O efluente é introduzido na parte inferior do 

reator, onde forma um filtro biologicamente ativo de pellets (lodo), e o efluente 
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tratado ascende à parte superior, onde é separado da biomassa formada e do 

biogás por meio do separador trifásico 1. 

 

10.28 FILTRO ANAERÓBIO 

 

Unidade de tratamento secundária do efluente liquido combinado do filtro com 

efluente vindo do reator que tem por finalidade a descontaminação do esgoto por 

matéria orgânica, por processo físico-biológico anaeróbio. 

 

10.29 CÂMARA DE CONTATO 

 

Unidade construtiva de uma ETE que tem por finalidade o lançamento do efluente 

tratado. É nessa unidade que são adicionados produtos químicos para desinfecção 

do efluente final. 

 

10.30 GERADOR DE HIPOCLORITO 

 

Equipamento que produz hipoclorito de sódio a partir da solução de água e sal. A 

solução de hipoclorito será usada para desinfecção do efluente final. O sistema de 

força e comando é fornecido junto com o equipamento. A projetista deve verificar o 

tipo do equipamento especificado, prever alimentação de acordo com a potência 

fornecida, e integração ao SSC (caso seja necessário). 

 

10.31 SECAGEM E DESIDRATAÇÃO E INERTIZAÇÃO DE LODO EM SISTEMAS 
DE ESGOTO 

 

A função do sistema é a secagem e inertização do lodo resultante do tratamento do 

esgoto, basicamente é composto pelos seguintes equipamentos: centrifuga, prensa 

                                            
1 Brasil. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Probiogás. Conceitos para o licenciamento 
ambiental de usinas de biogás / Probiogás ; organizadores, Ministério das Cidades, Deutsche 
Gesellschaf für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) ; autores, Felipe Correa de Souza Pereira 
Gomes ... [et al.]. – Brasília, DF : Ministério das Cidades, 2016. 
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parafuso e etc. Esses equipamentos tem a função de desidratar o lodo. Além dps 

equipamentos citados são utilizados outros equipamentos auxiliares tais como 

misturadores, dosadoras, esteiras e roscas transportadores, moto bombas de 

recalque, etc. 

 

Os misturadores de cal/lodo misturam cal ao lodo, inertizando o lodo seco. 

 

O quadro de força e comando da centrifuga deve ser projetado de acordo com 

informações do fabricante e da Sanepar. 

Quando da execução do quadro a projetista deve executá-lo baseado no projeto 

hidráulico do sistema de secagem/desidratação e inertização do lodo, onde haverá 

informações técnicas sobre o sistema e as condições operacionais. 

 

Caso contrário, a projetista deve estudar a especificação do equipamento, levantar 

as cargas elétricas e dimensionar o ramal alimentador e a entrada de energia. 

 

Caso seja necessário, esse equipamento deve ser integrado ao SSC da ETE. O 

protocolo de comunicação e o sistema supervisório devem ser definidos pela 

Sanepar. 

 

10.32 AGITADOR / MIXER 

 

Equipamento a ser instalado em um reservatório ou poço de sucção, tanto para 

sistema de tratamento de água ou sistema de esgoto. 

 

Em sistemas de água o equipamento visa homogeneizar a mistura lodo/água 

quando da limpeza dos decantadores ou dos filtros, tendo como requisito o sistema 

de secagem e desidratação do lodo ou reaproveitamento da água que será 

novamente tratada. 

 

Em sistemas de esgoto o equipamento evita a concentração de lodo e materiais 

sólidos na sucção da motobomba e quando em reservatório de lodo evita a 
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homogeneização da mistura lodo/água oriundo do tratamento do esgoto, requisito 

necessário e importante para o bom funcionamento do sistema de secagem e 

desidratação de lodo. 

 

Informações sobre o tipo de partida, operação, proteções, sinalização, medições e 

fator de potência estão na Tabela 3. 

 

10.33 SISTEMAS DE PÓS TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTO 

 

Esses sistemas são soluções compactas de pós tratamento de esgoto utilizados em 

ETEs existentes e visam adequar a qualidade do efluente as portarias de outorgas e 

licenças de operação dessa estação. 

 

10.34  ETE E ETA COMPACTA 

 

Visando a implantação de ETEs e ETAs em locais que possuam limitação de espaço 

físico, bem como haja limitações quanto ao tempo de implantação desse tipo de 

estações em relação as do tipo convencional, a implantação de ETEs e ETAs 

compactas é uma opção de solução. 

 

Essas estações podem ser construídas em módulos, permitindo a ampliação do 

sistema de forma mais rápida do que os métodos convencionais. 

 

Essas são projetadas e construídas fora do local da obra, sendo que na fase de 

obras, estas são montadas e comissionadas em campo. 

 

Caso seja utilizado esse tipo de solução, devem ser levantadas as cargas elétricas 

que irão fazer parte desse sistema, visando o dimensionamento de ramal de 

alimentador e da entrada de energia. 

 

Caso seja necessário e à critério da Sanepar, esses equipamentos devem ser 

integrados ao SSC do SAA ou do SES. Onde for necessário, devem ser utilizados os 
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protocolos de comunicação que já são utilizados. Caso esses equipamentos 

necessitem de sistema supervisório, utilizar o sistema supervisório padrão já 

utilizado pela Sanepar.  
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EQUIPAMENTO PARTIDA OPERAÇÃO PROTEÇÕES SINALIZAÇÕES MEDIÇÕES FATOR DE POTÊNCIA 

Booster Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Prever opção de partida manual local e 
automática através de sensor de 
pressão na tubulação de recalque e ou 
rádio que ligará ou desligará a 
motobomba em conjunto com um 
micro controlador (CP), ou ainda com 
sensor de pressão ligado diretamente 
ao conversor, o qual fará o controle da 
pressão de recalque. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: Na tubulação de sucção: 
sensor de pressão ou eletrodo de nível. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento da 
motobomba; 
Falhas; 
Pressões mínima/máxima; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start ou conversor de 
frequência, utilizar a IHM 
para visualização das 
grandezas. 
 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Elevatórias de 
água com 
bombas eixo 
horizontal/vertic
al 

Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Prever opção de partida manual local e 
automática. Na condição automático 
prever rele de nível com eletrodos 
instalados em reservatório, ligando ou 
desligando quando atingir nível mínimo 
ou máximo. Rádios no caso da 
elevatória e o reservatório estarem 
instalados em áreas diferentes, onde o 
sinal de comando será enviado através 
de frequência para efetuar liga/desliga. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: sensor de nível 
ultrassônico, sonda hidrostática ou rele de nível 
com eletrodos instalados no poço de sucção, 
inclusive proteção contra a sucção negativa (falta 
de escorva) para cada equipamento, através de 
sensor de corrente. 
Proteção interna da motobomba: Relé de proteção 
fornecido junto com a motobomba (UCP e etc); 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento da 
motobomba; 
Falhas; 
Níveis mínimo/máximo; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start ou conversor de 
frequência, utilizar a IHM 
para visualização das 
grandezas. 
 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Elevatórias de 
água com 
bombas 
submersas/sub
mersíveis 

Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Prever opção de partida manual local e 
automática. Na condição automático 
prever rele de nível com eletrodos 
instalados em reservatório, ligando ou 
desligando quando atingir nível mínimo 
ou máximo Rádios no caso da 
elevatória e o reservatório estarem 
instalados em áreas diferentes, onde o 
sinal de comando será enviado através 
de frequência para efetuar liga/desliga. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: sensor de nível 
ultrassônico, sonda hidrostática ou rele de nível 
com eletrodos instalados no poço de sucção ou 
poço profundo; 
Proteção interna da motobomba: Relé de proteção 
fornecido junto com a motobomba (UCP e etc); 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento da 
motobomba; 
Falhas; 
Níveis mínimo/máximo; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start ou conversor de 
frequência, utilizar a IHM 
para visualização das 
grandezas. 
 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Tabela 3: Representações dos tipos de partida, operação, proteção, sinalização, medição e correção de fator de potência (Parte 06/06) 
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EQUIPAMENTO PARTIDA OPERAÇÃO PROTEÇÕES SINALIZAÇÕES MEDIÇÕES FATOR DE POTÊNCIA 

Elevatória de 
água – tanque de 
saturação 

Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Prever opção de partida manual local e 
automática através de nível no tanque 
de saturação. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: sensor de nível 
ultrassônico, sonda hidrostática ou rele de nível 
com eletrodos instalados no tanque de saturação; 
Proteção interna da motobomba: Relé de proteção 
fornecido junto com a motobomba (UCP e etc); 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento da 
motobomba; 
Falhas; 
Níveis mínimo/máximo; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start ou conversor de 
frequência, utilizar a IHM 
para visualização das 
grandezas. 
 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Elevatória de 
água de lavagem 
de filtros 

Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Prever opção de partida manual local 
pelo operador da ETA ou automática 
através do nível de água no filtro ou 
ainda de forma temporizada, em ciclos 
de 8 em 8 horas, ou conforme critério 
da Sanepar. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: sensor de nível 
ultrassônico, sonda hidrostática ou rele de nível 
com eletrodos instalados no poço de sucção; 
Proteção interna da motobomba: Relé de proteção 
fornecido junto com a motobomba (UCP e etc); 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento da 
motobomba; 
Falhas; 
Níveis mínimo/máximo; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start ou conversor de 
frequência, utilizar a IHM 
para visualização das 
grandezas. 
 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Floculador Conversor de frequência Prever opção de partida manual local 
pelo operador da ETA. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: rele de nível com eletrodos 
instalados no tanque; 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento do 
Floculador; 
Falhas; 
Níveis mínimo/máximo; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

IHM para visualização das 
grandezas. 
 

Corrigido através do 
conversor de frequência. 

Soprador de ar Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Prever opção de partida manual local 
pelo operador da ETA ou automática 
conforme o nível de água no filtro e ou 
ainda de forma temporizada em ciclos 
de 8 em 8 horas, conforme critério da 
Sanepar. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento do Soprador 
de Ar; 
Falhas; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start ou conversor de 
frequência, utilizar a IHM 
para visualização das 
grandezas. 
 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Tabela 3: Representações dos tipos de partida, operação, proteção, sinalização, medição e correção de fator de potência (Parte 02/06) 
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EQUIPAMENTO PARTIDA OPERAÇÃO PROTEÇÕES SINALIZAÇÕES MEDIÇÕES FATOR DE POTÊNCIA 

Compressor de 
ar 

Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 

Prever opção de partida automática 
através do pressostato do compressor 
(o comando e automatismo devem 
estar contemplados no próprio 
equipamento). 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Proteção interna da motobomba: Relé de proteção 
fornecido junto com a motobomba (UCP e etc); 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento do 
compressor de ar; 
Falhas; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start utilizar a IHM para 
visualização das grandezas. 

Para motobombas acima 
de 5cv. 

Raspador e 
transportador de 
lodo flotado 

Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Prever opção de partida manual local 
pelo operador ou automática conforme 
solicitação da Sanepar. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento do raspador 
e transportador de lodo 
flotado; 
Falhas; 
Temperatura; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start utilizar a IHM para 
visualização das grandezas. 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Elevatória de 
lodo flotado 

Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Prever opção de partida manual local e 
automática conforme o nível de lodo. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: sensor de nível 
ultrassônico instalados no tanque de lodo; 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento da 
motobomba; 
Falhas; 
Níveis mínimo/máximo; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start utilizar a IHM para 
visualização das grandezas. 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Misturador 
rápido/lento 

Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 

Prever opção de partida manual local e 
automática temporizada. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: rele de nível com eletrodos 
instalados no tanque; 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento do 
equipamento; 
Falhas; 
Nível mínimo; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start utilizar a IHM para 
visualização das grandezas. 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Tabela 3: Representações dos tipos de partida, operação, proteção, sinalização, medição e correção de fator de potência (Parte 03/06) 
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EQUIPAMENTO PARTIDA OPERAÇÃO PROTEÇÕES SINALIZAÇÕES MEDIÇÕES FATOR DE POTÊNCIA 

Dosadora / 
recalque de cal 

Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Prever opção de partida manual local e 
automática temporizada. Na condição 
automática a bomba liga, através do 
sinal de 4-20mA, proveniente de um 
analisador de pH, o qual controlará a 
dosagem do produto por meio da 
variação da velocidade da dosadora. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Para bombas dosadoras peristálticas, verificar se 
o fabricante exige proteção de falta de óleo na 
mangueira. 
** Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento do 
equipamento; 
Falhas; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start utilizar a IHM para 
visualização das grandezas. 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Dosadora/ 
recalque de 
cloro 

Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Prever opção de partida manual local e 
automática através de um contato 
auxiliar indicando chegada de água. 
No caso partida por conversor de 
freqüência, um sinal de 4-20mA 
proveniente de um medidor de vazão, 
controlará a dosagem do produto por 
meio da variação da velocidade da 
bomba. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: rele de nível com eletrodos 
instalados no tanque de dosagem; 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento do 
equipamento; 
Nível mínimo; 
Falhas; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start utilizar a IHM para 
visualização das grandezas. 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Dosadora 
eletrônica tipo 
diafragma 

Direta (até 5cv) 
Prever uma tomada bifásica 
especifica ao lado de cada 
dosadora. 

Prever opção de partida manual local 
onde o volume da dosagem será fixa 
(previamente parametrizado) ou 
automático através de dosagem fixa ou 
variável. 
Na dosagem fixa liga através de um 
comando externo (contato auxiliar de 
uma bomba de um poço profundo). Na 
dosagem variável o volume da 
dosagem será proporcional (conforme 
parametrização) ao sinal de 4-20mA de 
um medidor de vazão ou analisador. 
Válvula solenóide: deve funcionar no 
modo manual via operador ou 
automático em 
conjunto com a dosadora sendo, 
dosadora ligada = válvula aberta, 
dosadora 
desligada = válvula fechada. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: Utilizar acessórios 
fornecidos pelo fabricante (boia protegida); 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento do 
equipamento; 
Falhas; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 

--- --- 

Tabela 3: Representações dos tipos de partida, operação, proteção, sinalização, medição e correção de fator de potência (Parte 04/06) 
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EQUIPAMENTO PARTIDA OPERAÇÃO PROTEÇÕES SINALIZAÇÕES MEDIÇÕES FATOR DE POTÊNCIA 

Elevatória de 
esgoto 

Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Prever opção de partida manual local 
ou automática através de sensor 
ultrassônico, chave bóia, rele de nível 
com eletrodos instalados no poço de 
sucção. 
Prever revezamento automático entre 
as bombas continua e a reserva, para 
cada cinco ciclos de funcionamento da 
bomba contínua um ciclo da bomba 
reserva e reversão em caso de falha 
da bomba selecionada. A critério da 
Sanepar o revezamento deve ser 
manual. 
Em poço de sucção para sistemas de 
esgotos, quando no interior de uma 
ETE, projetar caixa com régua de 
bornes de força e de comando, 
visando facilitar a remoção das 
motobombas, em elevatória isoladas 
projetar caixa de passagem em 
alvenaria com tampa em concreto com 
saída de gases. Ver desenhos de 
referência C-08 a C-16 ou a critério da 
Sanepar. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: sensor de nível 
ultrassônico, sonda hidrostática, chave bóia, ou rele 
de nível com eletrodos instalados no tanque de 
sucção; 
Proteção interna da motobomba: Relé de proteção 
fornecido junto com a motobomba (UCP e etc); 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento da 
motobomba; 
Níveis: 
Para EEEs de Pequeno 
Porte – Indicação de nível 
mínimo; 
Para EEE de médio e grande 
porte: Indicação de nível 
contínuo através de 
indicador universal de 
grandezas. 
Falhas; 
Totalizador de horas de 
funcionamento de cada 
equipamento. 
 
Alarme: quando houver falta 
de energia ou o nível crítico 
do poço de sucção for 
atingido, um discador deve 
ser acionado para alarmar o 
operador do sistema sobre 
esta condição. A 
comunicação será feita 
através de linha telefônica ou 
via modem celular. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start utilizar a IHM para 
visualização das grandezas. 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Grade 
mecanizada e 
esteira 
transportadora 

GRADE: 
Direta (até 5cv); 
Soft-Start (acima 5cv). 
ESTEIRA 
TRANSPORTADORA: 
Direta (até 5cv); 
Soft-Start (acima 5cv). 

GRADE: 
Prever opção de partida manual local 
pelo operador e automática através de 
um interruptor cíclico que acionará a 
grade conforme a programação 
horária. A critério da Sanepar, a grade 
deve ser acionada pela diferença do 
nível de esgoto a montante e a jusante, 
para isso deve ser usado um sensor de 
nível diferencial. 
ESTEIRA TRANSPORTADORA: 
Funciona em conjunto com a grade, 
tendo seu desligamento temporizado 
após o desligamento da grade. 

GRADE: 
Disjuntor Motor: Curto-Circuito, sobretorque e 
sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
ESTEIRA TRANSPORTADORA: 
Disjuntor Motor: Curto-Circuito, sobretorque e 
sobrecarga; 
Esteira desalinhada: sensor de posição; 
Outras proteções conforme especificação do 
equipamento. 
 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 
 

GRADE E ESTEIRA 
TRANSPORTADORA: 
Funcionamento da 
motobomba; 
Falhas; 
 

--- GRADE E ESTEIRA 
TRANSPORTADORA: 
Para equipamentos acima 
de 5cv,  

Tabela 3: Representações dos tipos de partida, operação, proteção, sinalização, medição e correção de fator de potência (Parte 05/06) 
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EQUIPAMENTO PARTIDA OPERAÇÃO PROTEÇÕES SINALIZAÇÕES MEDIÇÕES FATOR DE POTÊNCIA 

Agitador / Mixer Direta (até 5cv) 
Soft-Start (acima 5cv) 
Conversor de frequência 
(conforme solicitação da 
Sanepar) 

Poço de lodo ou reservatório em 
sistemas de água: o funcionamento 
deve ser continuo desligando somente 
por nível mínimo. 
Poço de sucção em sistemas de 
esgoto: o misturador deve entrar 3 
minutos antes de ligar a bomba e 
desligar quando a bomba entrar em 
operação. 
A Sanepar definirá os paramentos de 
funcionamento. Deve possuir a opção 
de partida manual local ou automática 
através de temporizador, comandado 
por rele de nível com eletrodos 
instalados no poço de sucção, chave 
bóia ou sensor ultrassônico. 

Disjuntor Motor: Curto-Circuito e sobrecarga; 
Falta de fase: Relé de Falta de Fase; 
Funcionamento a vazio: sensor de nível 
ultrassônico, chave bóia, ou rele de nível com 
eletrodos instalados no poço; 
Proteção interna da motobomba: Relé de proteção 
fornecido junto com o equipamento (UCP e etc); 
Bloqueio de Funcionamento: Para segurança 
humana, deve ser previsto no quadro de comando 
e junto ao equipamento um dispositivo de bloqueio 
de funcionamento (com chave emergência), 
quando este não estiver próximo ao quadro de 
comando. 
* Todos os dispositivos de proteção devem atuar 
por meio de contator auxiliar. 

Funcionamento do agitador / 
mixer; 
Nível mínimo; 
Falhas. 

Corrente para cada 
equipamento (partida direta); 
Para partidas através de 
soft-start utilizar a IHM para 
visualização das grandezas. 

Para motobombas acima 
de 5cv, exceto para 
partidas com conversor 
de frequência. 

Tabela 3: Representações dos tipos de partida, operação, proteção, sinalização, medição e correção de fator de potência (Parte 06/06) 
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11 PROJETO PARA INFRAESTRUTURA DE DADOS E VOZ 

 

O projeto deve elaborado utilizando como referência a IT/INF/0036 – Instrução de 

Trabalho para a Implantação de Infraestrutura Elétrica, Aterramento e Rede de 

Dados. 

 

 

  



 
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E PROJETO BÁSICO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO 

 
  

 

MPS  

MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO  

Versão 2020 
 

Módulo 

8.1 
 

Criação 

Julho/2020 
 

Página 

97/101 
 

12 ANEXOS 

12.1 ANEXO 01 – QUADRO DE CARGA 

12.2 ANEXO 02 – PLANILHA DE QUEDA DE TENSÃO 

12.3 ANEXO 03 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE CABOS DE FORÇA 

12.4 ANEXO 04 – LISTA DE CABOS 

12.5 ANEXO 05 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO ELETROMECÂNICO DE 
DRIVERS 

 

13 TABELAS TÉCNICAS 

13.1 TABELA 01 – CORRENTE CURTO NO SECUNDÁRIO - 
TRANSFORMADORES 

13.2 TABELA 02 – DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE COBRE 

 

14 DESENHOS DE REFERENCIA 

14.1 DESENHOS GERAIS 

A-01 – Vala para uma ou mais linhas de dutos 

EL 01 – Eletroduto fixação em reservatório 

EL-02 – Fixação dos eletrodutos 

GR-01 – Grade de proteção das caixas de medição 

P-01 – Poste, fixação e ancoragem 

PS-01 – Ligação dos protetores de surto 

RP-01 – Instalação de remota em poste 

S-01 a S-03 – Simbologia para instalações prediais 

S-04 – Simbologia para Linhas e Redes 

S-05 a S-09 – Tabelas ANSI 

T-01 – Tomada para lavadora portátil 

 

14.2 CAIXAS DE PASSAGEM E CANALETAS 

C-01 – Caixa de passagem em alvenaria c/ tampa em concreto 
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C-02 – Caixa de passagem em alvenaria c/ tampa em concreto e dispositivo p/ lacre 

C-03 – Caixa de passagem em alvenaria c/ tampa em concreto e saída p/ gases 

C-04 – Detalhe da tampa e moldura da caixa de passagem grelhada 

C-05 – Canaleta – Detalhe construtivo 

C-06 – Canaleta – Distribuição dos cabos elétricos 

C-07 a C-07A – Caixa tipo sela para poço profundo 

C-07B – Caixa tipo sela para eletrodo e cabo de bomba submersa 

C-08 – Caixa de passagem de cabos p/ 1 motor até 15CV 

C-09 – Caixa de passagem de cabos p/ 2 motores até 15CV 

C-10 – Caixa de passagem de cabos p/ 3 motores até 15CV 

C-11 – Caixa de passagem de cabos p/ 4 motores até 15CV 

C-12 – Caixa de passagem de cabos p/ 1 motor de 17,5 até 75CV 

C-13 – Caixa de passagem de cabos p/ 2 motores de 17,5 até 75CV 

C-14 – Caixa de passagem de cabos p/ 3 motores de 17,5 até 75CV 

C-15 – Caixa de passagem de cabos p/ 4 motores de 17,5 até 75CV 

C-16 – Caixa de ligação de motores 

 

14.3 DESENHOS DE CANALETA E BASE DE FIXAÇÃO E ABRIGOS DE 
QUADROS DE COMANDO 

 

DB-01 – Canaleta e base de QDLF auto-sustentável 

DB-01A – Canaleta e base do QDLF - auto-sustentável 

DB-02 – Abrigo de proteção do QDLF – Planta Baixa 

DB-03 – Abrigo para QDLF – Vista Frontal 

DB-04 – Abrigo para QDLF – Vista Lateral 

DB-05 – Quantitativo orientativo abrigo do QDLF tipo 2 

DB-06 – Modelo de abrigo p/ quadro de comando tipo 1 – para um modulo 

DB-07 – Modelo de Abrigo p/ quadro de comando tipo 2 – para dois módulos 

DB-08 – Modelo de Abrigo p/ quadro de comando tipo 3 – para três módulos 

DB-09 – Modelo de Abrigo p/ quadro de comando tipo 4 – para quatro módulos 

DB-10 – Modelo de Abrigo p/ quadro de comando tipo 5 – para cinco módulos 

DB-11 – Modelo de Abrigo p/ quadro de comando tipo 6 – para seis módulos 
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14.4 DESENHOS DE REFERENCIA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODOS DE NÍVEL 
E CHAVES BÓIAS 

 

E-01 – Chave bóia – fixação em reservatório de concreto, para água 

E-02 – Chave bóia – fixação em poço de sucção, para água 

E-03 – Chave bóia – fixação em reservatório elevado de poliéster, para água 

E-04 – Chave bóia – fixação em poço de sucção, para esgoto 

E-05 – Chave bóia – fixação em poço de sução e reservatório, para água 

E-06 – Eletrodo tipo pêndulo – fixação em poço de sução 

E-07 – Eletrodo tipo pêndulo – fixação em reservatório elevado, para água 

E-08 – Eletrodo tipo pêndulo - fixação em poço profundo 

E-09 – Eletrodo tipo haste – fixação na adutora de chegada do REL 

E-10 – Eletrodo tipo haste – fixação na adutora de chegada do RAP 

E-11– Eletrodo tipo haste – bomba dosadora automatização 

E-12 – Eletrodo tipo haste – fixação em adutora ao tempo 

E-13 – Eletrodo tipo haste – fixação em adutora com caixa de alvenaria 

E-14 – Eletrodo tipo haste – fixação no tanque pulmão de vácuo p/escorva 

E-15 – Eletrodo tipo pêndulo – fixação em poço de sucção esgotos 

E-16 – Eletrodo tipo pêndulo aço inox padrão Sanepar – Elevatória Esgoto 

E-17 – Eletrodo tipo haste – na entrada adutora chegada 

E-18 – Eletrodo tipo pêndulo – fixação em poço de gradeamento 

E-19 – Eletrodo tipo pêndulo – fixação em poço de sucção e res. Apoiado 

 

14.5 DESENHOS DE REFERENCIA PARA ATERRAMENTO 

 

H-01 – Haste de terra - fixação em caixa de inspeção 

H-02 – Fixação da haste de terra - manilha de barro 

H-03 – Vala da malha de aterramento 

H-04 – Aterramento da cerca sob linha de alta-tensão 

H-05 – Detalhe do seccionamento da cerca linha AT HPR-01 – Pára-raios – fixação 

no REL 
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14.6 DESENHOS DE REFERENCIA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

IL-01 – Luminária em braço – fixada em poste 

IL-02 – Poste de Iluminação Externa – c/compart. p/equip. auxiliares – Vista Frontal 

IL-02A – Poste de Iluminação Externa – c/compart. p/equip. auxiliares – Vista Lateral 

IL-02B – Poste de Iluminação Externa – c/reator instalado em poste 

IL-03 – Fixação de luminária tipo “Aquatic” externamente 

IL-04 – Fixação de luminária tipo “Aquatic” e interruptor 

IL-05 – Fixação de luminária tipo “Aquatic” internamente e externamente 

IL-06 – Fixação de luminária tipo “Aquatic” no teto 

IL-07 – Iluminação casa “H” e alimentação da válvula solenoide 

IL-08 – Iluminação casa “U” e alimentação da válvula solenoide 

IL-09 – Iluminação casa “U” e alimentação bomba de cloração – Padrão 

IL-10 – Iluminação interna, valv. solenóide e manometro casa U 

IL-11 – Iluminação casa “HC”, alimentação válvula solenóide e bombas de recalque 

IL-12 – Iluminação interna da casa “HC” e alim. Dosadora 

IL-13 – Iluminação interna do escritório localizado sob a base do REL 

IL-14 – Iluminação interna escritório 

IL-15 – Iluminação interna - laboratório_dep_escrit. 

IL-16 – Iluminação interna da casa do operador 

IL-17 – Iluminação aérea fixação no REL 

IL-18 – Iluminação externa poste tubular metálico 

 

14.7 DESENHOS DE REFERENCIA PARA LIGAÇÃO DE MOTOR 

 

M-01 – Motor horizontal – Alimentação através de canaleta 

M-02 – Motor horizontal – Alimentação através de canaleta e eletrocalha 

M-03 – Motor horizontal – Alimentação através de eletroduto embutido 

M-04 – Motor horizontal – Alimentação através de eletroduto aparente 

M-05 – Floculador – alimentação 

M-06 – Motobomba submersível – alimentação 

M-07 – Alimentação da elevatória tipo poço 

M-07A – Alim. motobomba em elevatória tipo poço com bucha de passagem 
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M-08 – Vista superior - elevatória tipo poço 

M-08A – Elevatória tipo poço 

M-09 e M-09A – Alimentação moto-bomba submersa em poço profundo 

M-10 – Ligação da bomba submersa - elevatória tipo poço 

M-10A – Bucha de passagem força - elevatória tipo poço 

M-10B – Bucha de passagem (sensor elevatória) 

M-11 – Misturador – Alimentação 

M-12 – Bomba dosadora – Alimentação 

M-13 – Alimentação da EEE com bomba submersível 

M-14 – Alimentação Ponte raspadora decantador secundário 

M-15 – Alimentação distribuidor rotativo do filtro biológico 

 

14.8 DESENHOS DE REFERENCIA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MA-01 – Manômetro – fixação no interior da elevatória 

MA-02 – Manômetro – fixação no interior do quadro 

MA-03 – Manômetro – Proteção para sucção negativa 



ANEXO 01

Nome Local instalação
Unidade Cidade

Quant. Descrição Nº Rotação Potência Rend. cos φ Nº Tensão In Potência Potência Potência

Nº da carga polos (RPM) (CV) (%) Fases (V) (A) (kVA) (kW) (kVAr)

fd=

kVAr

R S T

cos φ Nº Tensão In Potência Potência Potência 

Fases (V) (A) (kVA) (kW) (kVAr)

ALIMENTADOR: PROTEÇÃO

EQUILÍBRIO DE CARGAS
FASES

CARGAS (kVA)

In (A)

DEMANDA CORRIGIDA

QUADRO DE CARGAS
QUADRO: 

CARGA INSTALADA TOTAL 

CARGA UTILIZADA

DEMANDA DECLARADA 

FATOR DE POTENCIA MÉDIO CAPACITOR NO BARRAMENTO
CORREÇÃO INVERSOR

EMISSÃO: 07/2020 REVISÃO: --/----                MPS 8.1 Página1 de 1



ANEXO 02

BITOLA CABO               

(mm2)

INDICE K 

PVC [70ºC]

INDICE K 

EPR [90ºC]

BITOLA CABO 

(mm2)

INDICE K 

PVC [70ºC]

INDICE K 

EPR [90ºC]

BITOLA CABO 

(mm2)

INDICE K 

PVC [70ºC]

INDICE K 

EPR [90ºC]
1,5 23,90 24,10 25 1,49 1,50 150 0,30 0,30

2,5 14,70 15,00 35 1,09 1,09 185 0,25 0,25

4 9,15 9,30 50 0,82 0,82 240 0,21 0,21

6 6,14 6,20 70 0,59 0,58 300 0,18 0,18

10 3,67 3,70 95 0,44 0,44 400 0,15

16 2,33 2,34 120 0,36 0,35 500 0,14

Q = (D x I x K x 100)/V 

TRECHO DO CARGA(W) CORRENTE (A) DISTÂNCIA (m) BITOLA CABO ISOLACÃO INDICE K

CIRCUITO I D mm² PVC / EPR (V/A.km) PARCIAL ACUMULADA

QDLF-XX

QDL-XX

CCM-XX

TENSÃO TRIFASICA DE OPERAÇÃO  (V):DADOS PARA CALCULO  [FP = 0,95]

Q = QUEDA DE TENSÃO

PLANILHA DE QUEDA DE TENSÃO  

QDG-XXMEDICAO

Q = QUEDA DE TENSÃO EM %    D = DISTÂNCIA(m)     I = CORRENTE(A)      K = INDICE DO CABO(v/km)     V = TENSÃO(v)

DIAGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS

EMISSÃO: 07/2020 REVISÃO: --/----             MPS 8.1 Página 1 de 1



ANEXO 03

CORRENTE 
CIRCUITO

CABOS 
POR 
FASE

BITOLA 
CABO 

ISOLAMENTO
MÉTODO DE 
INSTALAÇÃO

FATOR DE 
CORREÇÃO 
AGRUPAM.

CORRENTE 
CORRIGID

A

A mm² Bitola Ocup. Individual Total Ref. Consid. Fator Fator

DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS DE FORÇA

TRECHO

CAPACIDADE 
CONDUÇÃO 
CORRENTE

ELETRODUTO
FATOR DE CORREÇÃO 

TEMPERATURA

EMISSÃO: 07/2020 REVISÃO: --/----         MPS 8.1 Página 1 de 1



ANEXO 04

No. Doc. NÚMERO DOC
REV.               X FOLHA: XX / XX
DESCRIÇÃO REVISÃO

EXECUTADO: XXX DATA: DD/MM/AA

DESCRIÇÃO PROJETO VERIFICADO: XXX DATA: DD/MM/AA

APROVADO: XXX DATA: DD/MM/AA

DE PARA
QUADRO FUNÇÃO RÉGUA BORNE NÚMERO CABO (mm2) COND COMPR. TOT AL RÉGUA BORNE LOCAL EQUIPAMENTO

MEDIÇÃO R PT BARRA R

MEDIÇÃO S PT BARRA S

MEDIÇÃO T PT BARRA T

MEDIÇÃO N 2 x 16 PT 50 100 BARRA N

10.03QA01 ALIMENTAÇÃO 3X1 12 PT X1 1 10.03QDI01

10.03QA01 ALIMENTAÇÃO 3X1 13 BR X1 2 10.03QDI01

10.03QA01 LIGA/DESLIGA KQ1 11 PT XCS 1 QDF01

10.03QA01 LIGA/DESLIGA KQ1 12 BR XCS 2 QDF01

QDLF2 Comum XCS1 1 1 XF 12 10.03QA01

QDLF2 B1-Proteção XCS1 2 2 XI2 10 10.03QA01

QDLF2 B1-sobrecarga XCS1 3 3 XI2 11 10.03QA01

QDLF2 B1-Local XCS1 4 4 XI2 12 10.03QA01

QDLF2 B1-Remoto XCS1 5 5 XI2 13 10.03QA01

QDLF2 B1-Ligado XCS1 6 6 XI2 14 10.03QA01

7

10.03QA01 Corrente B1 XI6 1 PT ALIM 1+ IT01

10.03QA01 Corrente B1 XI6 2 BR ALIM 2- IT01

10.03QA01 Corrente B1 XI6 3 SH IT01

10.03QA01 RÁDIO RMD 1 PS3 C ANTENA

10.03QA01 RÁDIO RMD 1 PS3 b ANTENA

LEGENDA NÚMERO CABO: (APRESENTAR NA ÚLTIMA FOLHA)

A -> Alimentação do instrumento, painel ou equipamento DC -> Sinais discretos de sinal ou de comando em 12 ou 24Vcc

C -> Comunicação Rádio ou linha telefônica DA -> Sinais discretos de sinal ou de comando em 127 ou 220Vca

E -> Sinal analógico (entrada ou saída), 4-20mA ou 0-10Vcc MB -> Rede Modbus

S -> Sinais específicos entre equipamentos DP -> Rede Profibus DP

ASI -> Rede Asi

FO -> Fibra óptica
LEGENDA ESPECIFICAÇÃO CABO:

n # 2,5 = Cabo singelo 2,5 mm2, n indica o número de cabos (Ex: 2 # 2,5)

n x 2,5 = Cabo com n vias de 2,5 mm2 (n indica o número de vias do cabo, Ex: 4 x 2,5 - cabos de 4 vias 2,5mm2)

a x (b # 25(16)) = Cabo singelo (a indica o número de circuitos, b número de cabos por circuito, ( ) bitola neutro Ex: 2 x (3 # 25(16))mm2

n x 1,0 + b = Cabo com n vias de 1,0 mm2 com blindagem ou dreno de acordo com a especificação (n indica o número de vias do cabo, Ex: 2 x 1,0 + b - cabos de 2 vias 1,0mm2 com blindagem)

FT01

LOGOTIPO EMPRESA EXECUTORA

CABO

 CABOS DE FORÇA - ISOLAMENTO 0,6/1,0kV - 220/127V

A-2 2 x 2,5 50 50

NOTAS

C-1 LMR600 45 45
ANTENA TORRE 

RÁDIO

3232

LISTA DE CABOS
INTERLIGAÇÕES ELÉTRICA X AUTOMAÇÃO

CIDADE: XXX
ÁREA: XXX

PLANTA

 CABO COAXIAL ANTENA RÁDIO

 CABOS DE CONTROLE - ISOLAMENTO 0,3/0,5kV - 12/24Vcc

 CABOS DE CONTROLE / COMANDO - ISOLAMENTO 0,6/1,0kV - 220V

DC-1 7 x 1,0

 2 x 1,5 25 25

 CABOS DE CONTROLE - ISOLAMENTO 0,3kV COM BLINDAGEM ELETROSTÁTICA - Sinais 4-20mA

E-1  2 x 1,0 + b 20 20 B1-EET01 IT01

B1-EET01

B1-EET01

 CABOS DE ALIMENTADOR DE FORÇA - ISOLAMENTO 0,6/1,0kV - 440/254V

A-1 
2 x 25 50 300

QQDG01

DA-1
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ANEXO 05

MUNICÍPIO SISTEMA 2 UNIDADE

Identificação do Drive Potência (cv) Tensão (V) Corren te Motor (A) Corrente do Drive (A) Marca Drive Tensão (V) Modelo Frame Grau de Proteção Altura (mm) Largura (m m) Profundidade (mm)
Distância Livre Mínima

Acima (mm)
Distância Livre Mínima

Abaixo (mm)
Distância Livre Mínima

Laterais (mm)
Distância Livre Frontal

Laterais (mm)
Peso (kg)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dimensões a utilizar 23 24 25 26 27 28 29 30

Identificação do Drive Potência (cv) Tensão (V) Corren te Motor (A) Corrente do Drive (A) Marca Drive Tensão (V) Modelo Frame Grau de Proteção Altura (mm) Largura (m m) Profundidade (mm)
Distância Livre Mínima

Acima (mm)
Distância Livre Mínima

Abaixo (mm)
Distância Livre Mínima

Laterais (mm)
Distância Livre Frontal

Laterais (mm)
Peso (kg)

Dimensões a utilizar

5

1 3 ÁREA

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DO DRIVE

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO DO DRIVE

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO ELETROMECÂNICO - CONVER SOR DE FREQUÊNCIA / SOFT-START

4

Observações sobre o preenchimento da Planilha:
1 - Nome do município do empreendimento;
2 - SAA ou SES;
3 - ETA / EET / EEB / EEE / ETE e etc;
4 - nº da área de controle;
5 - SC01 / SS01 ;
6 - Potência do motor;
7 - Tensão do motor;
8 - Corrente do motor;
9 - Corrente nominal do inversor (ver dado de catálogo);
10 - Informar a marca do drive;
11 - Tensão do drive;
12 - Modelo do drive;

13 - Código do Frame do Drive;
14 - Grau de proteção - IP;
15 - Altura do Drive;
16 - Largura do Drive;
17 - Profundidade do Drive;
18/19/20/21 - Distância livre recomendada pelo fabricante;
22 - Peso informado pelo fabricante;
23 - Maior altura entre os drivers analisados;
24 - Maior largura entre os drivers analisados;
25 - Maior altura entre os drivers analisados;
26/27/28/29 - Maior distância livre entre os drivers analisados;
30 - Maior peso entre os drivers analisados.
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TABELA 01

In (A) Z (%) Icc (kA) In (A) Z (%) Icc (kA) In (A) Z (%) Icc (kA)

30 kVA 79 A 3,5 % 2,2 kA 46 A 3,5% 1,3 kA 40A 3,5% 1,1 kA

 

45 kVA 118 A 3,5 % 3,3 kA 68 A 3,5% 1,9 kA 59A 3,5% 1,6 kA

75 kVA 197 A 3,5 % 5,6 kA 114 A 3,5% 3,2 kA 98A 3,5% 2,8 kA

112,5 kVA 295 A 3,5 % 8,4 kA 171 A 3,5% 4,8 kA 147A 3,5% 4,2 kA

150 kVA 393 A 3,5 % 11,2 kA 228 A 3,5% 6,5 kA 197 3,5% 5,6 kA

225 kVA 590 A 4,5 % 13,1 kA 341 A 4,5% 7,6 kA 295A 4,5% 6,5 kA

300 kVA 787 A 4,5 % 17,5 kA 456 A 4,5% 10,1 kA 394A 4,5% 8,7 kA

500 kVA 1312 A 4,5 % 29,1 kA 760 A 4,5% 16,8 kA 656A 4,5% 14,5 kA

750 kVA 1968 A 4,5 % 43,7 kA 1139 A 4,5% 25,3 kA 984A 4,5% 21,8 kA

1000 kVA 2624 A 4,5 % 58,3 kA 1519 A 4,5% 33,7 kA 1312A 4,5% 29,15 kA

 CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO PRESUMIDA NOS SECUNDÁRIOS DE 
TRANSFORMADORES - CLASSE DE TENSAO MAXIMA 15 kV - EFICAZ

POT. (kVA)
SECUNDÁRIO 220V SECUNDÁRIO 380V SECUNDÁRIO 440V
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TABELA 02

 

BITOLA ÁREA PESO

 I II III I II III

Polegada -mm mm² Kg/m A A A A A A

1/8"x3/4" 60 0,534 205 351 - 236 397 -

3x20mm 59,5 0,529 204 348 - 237 394 -

1/8"x1" 80 0,712 263 442 - 308 504 -

3/25mm 74,5 0,663 245 412 - 287 470 -

1/4"x1" 160 1,42 421 756 - 495 854 -

5X25mm 124 1,11 327 586 - 384 662 -

3/16"x1.1/4" 150 1,34 381 676 - 450 765 -

5x30mm 149 1,33 379 672 - 447 760 -

3/16"x1.1/2" 180 1,60 436 756 986 518 861 1031

5x40mm 199 1,77 482 836 1090 573 952 1040

3/8"x1.1/2" 362 3,22 648 1170 1605 771 1333 1814

10x40mm 399 3,55 715 1290 1770 850 1470 2000

3/8"x2" 483 4,30 824 1461 1974 987 1665 2246

10x50mm 499 4,44 852 1510 2040 1020 1720 2320

1/4"x1.1/4" 200 1,78 484 840 - 576 956 -

5x60mm 299 2,66 688 1150 1440 826 1330 1510

3/8"x2.1/2" 604 5,37 993 1734 2319 1190 1970 2801

10x60mm 599 5,33 985 1720 2300 1180 1960 2610

3/8"x3" 725 6,46 1125 1915 2531 1631 2187 2876

10x80mm 790 7,11 1240 2110 2790 1500 2410 3170

3/8"x4" 967 8,61 1442 2400 3155 1752 2758 3600

10x100mm 998 8,89 1490 2480 3260 1810 2850 3720

3/6"x5" 1209 10,8 1753 2681 3766 2115 3305 4302

10x120mm 1200 10,7 1740 2860 3740 2110 3260 4270

3/8"x6" 1451 12,9 1995 3255 4244 2448 3745 4860

10x160mm 1600 14,2 2220 3590 4680 2700 4130 5360

3/8"x8" 1935 17,2 2602 4170 5428 3183 4808 8221

10x200 2000 17,8 2690 4310 5610 3290 4970 6430

Os valores desta tabela correspondem à norma DIN 43671 para instalações internas a 35ºC  de temperatura ambiente e 
65ºC de temperatura de barramento

DIMENSIONAMENTO DE BARRAMENTO DE COBRE

Sem Pintura Com Pintura

INSTALAÇÕES BLINDADAS
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SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE OBRAS

Mun./Loc.: Data: 02/07/2014 BDI Aplicado

Relatório Obra: Nº Área: 013/2014

Por Área Resp.: Nº USAQ: Serviços: 0,00

Serviço Nº U.C.: 03 / 12 Recurso: Serv Terc: 0,00

Sem BDI Ud. Const.: ABRIGO QDLF-TIPO 2 - SERVIÇOS Referência: MOS4Edv00Jan14 Mat/Equip: 0,00

Descrição Ud Qtde. Unitário Mão-de-Obra Materiais Total (R$) %

UC-03 ABRIGO QDLF-TIPO 2 - SERVIÇOS
02 SERVIÇOS TÉCNICOS
0201 TOPOGRAFIA E GEODÉSIA - SERVIÇOS
020141 Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico m2 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

04 MOVIMENTO DE SOLOS
0406 ESCAVAÇÃO MANUAL, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
040601 Profundidade 0 m < h <= 1 m m3 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

08 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
0801 ESTACA MOLDADA "IN LOCO"
080103 Perfuração manual Ø 25 cm m 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0809 FÔRMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE
080905 Plana em chapa resinada e= 10 mm m2 7,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0810 FÔRMA PARA FUNDAÇÃO E BALDRAME
081003 Plana em chapa resinada e= 10 mm m2 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0819 ARMADURA
081901 Em aço CA-50 kg 67,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
081902 Em aço CA-60 kg 27,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0820 COBRIMENTO DE ARMADURA
082005 Pastilhas de concreto e= 4,5 cm ud 81,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0821 CONCRETO CONVENCIONAL
082102 fck = 15,0 MPa m3 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
082103 fck = 20,0 MPa m3 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0830 PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO
083004 Impermeabilização com manta asfáltica m2 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0831 LAJE PRÉ-FABRICADA
083101 Para forro, vão até 4,00 metros m2 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10 PAVIMENTAÇÃO
1002 EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS
100225 Revestimento com piso de concreto desempenado m3 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

11 FECHAMENTO
1101 PAREDE
110103 Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez m2 24,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
110110 Alvenaria de elemento vazado cerâmico m2 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

12 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE
1201 PISO, SOLEIRA E DEGRAU
120101 Lastro de brita m2 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
120102 Contrapiso em concreto não estrutural m2 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
120103 Camada de regularização com argamassa desempenada sem impermeabilizante m3 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1203 PAREDE, TETO E BEIRAL
120301 Chapisco fino, traço 1:3 em parede m2 46,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
120302 Chapisco fino, traço 1:3 em teto e beiral m2 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
120307 Emboço, traço 1:3:8 em parede m2 46,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
120308 Emboço, traço 1:3:8 em teto e beiral m2 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
120313 Reboco (calfino) em parede m2 46,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
120314 Reboco (calfino) em teto e beiral m2 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1204 PINTURA
120418 Látex acrílico - cores de catálogo m2 55,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

1206 IMPERMEABILIZAÇÃO
120603 Emulsão de asfalto (hidroasfalto) m2 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

16 SERVIÇOS DIVERSOS
1620 LIMPEZA DE OBRA
162003 Obra localizada m2 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

18 ITENS COMPLEMENTARES
1801 MONTAGENS/INSTALAÇÔES

180101
Porta em 
chapa de aço 

ud 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

180102
Rufo em aço 
galvanizado 

m 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

180103
Quadro de 
105 x 30cm, 

ud 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

180104
Chapa em 
alumínio 2mm 

ud 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00%
UC-04 ABRIGO QDLF-TIPO 2 - MATERIAIS
30 OUTROS MATERIAIS
3001 EM FERRO E AÇO

300101
Porta em 
chapa de aço 

ud 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

300102
Rufo em aço 
galvanizado 

m 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00%

300103
Quadro de 
105 x 30cm, 

ud 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3002 EM  ALUMÍNIO
300201 Chapa em alumínio 2mm dimensão 20 x 30cm com 4 parafusos e buchas. ud 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00%

TOTAL GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00%






















































































































































