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1. OBJETIVO 

 
1.1 Esta Nota Técnica trata-se de procedimentos para utilização de produtos químicos para tratamento de 

água, esgoto e dos lodos gerados nesses tratamentos, quanto: 

a) Tipos de produtos químicos. 

b) Armazenamento e entrega de produto químico.  

c) Reservatórios em PRFV. 

d) Reservatórios em PE. 

e) Instalação de equipamentos. 

f) Dimensionamento de produtos químicos. 

g) Transporte de produtos químicos. 

h) Contenção, reservação e canaleta. 

i) Outros equipamentos. 

i.1) Chuveiro lava-olhos. 

i.2) Engate rápido. 

i.3) Bomba centrífuga. 

i.4) Misturador para carvão e hidróxido de cálcio. 

i.5) Misturador rápido. 

i.6) Bomba dosadora. 

i.7) Acessórios de bombas dosadoras. 

1.2 Observação: Cloro gás e silos para cal devem ser comentados posteriormente, pois estão na fase de 

estudos. 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

2.1 Devem ser seguidas as especificações, as normas e as notas técnicas – seus apêndices e suas normas de 

referência em última revisão – em todas as atividades pertinentes ao projeto, fabricação, testes, transporte, 

elevação, montagem, instalação e fornecimento. Para acessar: 

a) As especificações e códigos de materiais da Sanepar, consultar em 

http://site.sanepar.com.br/informacoes_tecnicas > Códigos de Materiais > Código de Materiais – 

Projetos de Saneamento e de Instalações Mecânicas. 

b) As especificações de produtos químicos, consultar em licitação.sanepar.com.br> Licitações de Bens e 

Serviços > Marcas> Digitar o nome do produto químico. 

c) As notas técnicas em http://site.sanepar.com.br/informacoes-tecnicas/modulo-16-notas-tecnicas > 

Módulo 16. 

d) O manual da marca Sanepar entrar em https://manualdamarca.sanepar.com.br/. 
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Tabela 01 – Normas 

NORMA DESCRIÇÃO 

ABNT NBR 12235 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento. 

ABNT NBR 12216  Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público - Procedimento. 

ABNT NBR 12209  Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários. 

ABNT NBR 12235 Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento. 

ABNT NBR 12216  Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público - Procedimento. 

Anexo XX da Portaria de 

Consolidação n°5 do MS/17 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade. 

NSF/ANSI STANDARD & 61  Drinking Water System Components – Health Effects by most governmental agencies that regulate 

drinking water supplies. 

NR 11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. 

NR 12 Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho 12 – Máquinas e equipamentos. 

NR 15  Norma Regulamentadora 15 – Insalubridade – Atividades E Operações. 

NR 17 Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia. 

NR 35 Norma Regulamentadora 35 – Trabalho em Altura. 

ABNT NBR 14725 e suas partes Produtos químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. 

Parte 1: Terminologia. 

Parte 2: Sistema de classificação de perigo. 

Parte 3: Rotulagem. 

Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

FISPQ Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos de cada fabricante a ser consultada na 

internet. 

MOS Manual de Obras de Saneamento da Sanepar. 

MPS Módulos 10.1  Tratamento de água. 

MPS Módulos 11.1 Tratamento de esgoto. 

Nota técnica 03A Meios de acesso permanente: Grade de piso e tampas. 

Nota técnica 03B Meios de acesso permanente: Escadas, Plataformas e rampas. 

Nota técnica 03C Meios de proteção contra quedas: Guarda-corpos e corrimões. 

Nota técnica 03D Aplicação da especificação de meios de acesso permanente, proteção contra quedas e estruturas. 

Nota técnica 07 Tubulação Plástica. 

Tabela 02 – Especificações. 

FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
BÁSICA/ CÓDIGO DE 
MATERIAL 

ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

Coagulante 
 
 
 

EB/USMA/000000214. – 

Código  de material 

161667. 

Cloreto Ferrico, Solucao – 8 – ONU 2582 – III Granel – Sem informação sobre carretas. 

FeCl3, Concentração 38%, Densidade de 1,4. Versão 08 de 05/11/2018. 

EB/USMA/000000119 – 

Código  de material 

19704. 

Sulfato de aluminio granulado embalagem com 25,0 kg 

EB/-GS-/LOG-0006 – 

Código de material 

197955. 

Poli-cloreto de alumínio - Solução 8 - ONU 1760 - III - (Bombonas/"Conteiner") - 

Bombonas de 50kg, containers de 1000 litros (especificação versão 01 de 02/04/2019). 

AL2CL6-N(OH)n, Concentração 36%, Densidade de 1,25 a 1,31. 

Versão 01 de 02/04/2019. 

EB/-GS-/LOG-00008 – 

Código  de material 

123897 

Sulfato de aluminio liquido - 8 - ONU 1760 - III 
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Tabela 02 – Especificações (continua). 

FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO 
BÁSICA/ CÓDIGO DE 

MATERIAL 

ESPECIFICAÇÃO 

Coagulante EB/-GS-/LOG-0013 – 
Código  de material 

276138. 

Poli-Cloreto de Aluminio - Solucao - 8 - ONU 1760 - III (Carretas com volume não 
determinado na especificação versão 03 de 19/02/2019). AL2CL6-N(OH)n, Concentração 

36%, Densidade de 1,25 a 1,31. 

EB/USEG/45/04 – 

Código  de material 

294894. 

Coagulante Organico de baixo peso molecular (Carretas com volume não determinado na 

especificação versão 04 de 22/02/2017). Catiônico, Densidade de 1,0 à 1,4. 

EB/USMA/163/08 – 

Código  de material 

247278 

Polimero cationico granulado (carga ionica - forte). Versão 08 de 29/05/2018. 

EB/USMA/194/07 – 
Código  de material 

282163 

Polimero cationico granulado medio fraco. Versão 07 de 06/03/2018. 

Alcalinizante EB/-GS-/LOG-00005/01– 

Código  de material 

242004 

Hidroxido de Calcio Liquido em Suspensao para Tratamento de Agua. Na(OH)2, 

Concentração 28%, Densidade 1,10. 

Versão 01 de 07/03/2019. 

EB/USMA/000000126– 

Código  de material 

103918 

Soda caustica(hidroxido de sodio - solido) - 8 - ONU 1823 II (embalagem com 25,0 kg) 

EB/USMA/000000124 – 
Código  de material 

19631 

Barrilha densa (carbonato de sodio) embalagem com 25,0 kg. 

EB/GSLOG/000000127 – 
Código  de material 

267662 

Soda Caustica (Hidroxido de Sodio Liquido) - 8 - ONU 1824 II. 

EB/USMA/028/01 – 

Código  de material 

282622 

Cal virgem a granel para tratamento de água (Carretas com volume não determinado na 

especificação versão 04 de 13/12/2019).  

EB/USMA/160/07 – 
Código  de material 

19658 

Cal hidratada para tratamento de água embalagem de 20kg (Carretas com volume não 

determinado na especificação versão 07 de 10/06/2016). 

EB/-GS-/LOG-00027/01 
– Código  de material 

282136 

Cal virgem em sacas e big bags para tratamento de lodo de esgoto (Carretas com volume não 

determinado na especificação versão 01 de 13/12/2019). 

Desinfectante EB/-GS-/LOG-00017 – 

Código  de material 

282152 

Hipoclorito de sodio, Solução - 8 - ONU 1791 - II – Caminhão ou container - 

Concentração 10%. NaCLO, Cloro ativo 10%, Densidade = 1,2. Versão 01 de 07/08/2019. 

EB/-GS-/LOG-00018 – 
Código  de material 

96113 

Hipoclorito de sodio, Solução - 8 - ONU 1791 - II - Bombona com 25,0 kg - Cloro ativo 

10%. 

EB/-GS-/LOG-00025/01 

– Código 264504 

Cloreto de sódio – NaCl. Versão 01 de 13/12/2019. 

EB/GPES/000000052/ – 

Código  305514, 305515, 

305513, 305512 

Sistema de producao de cloro a base de salmoura e eletrolise. NaCLO + Ox, Hipoclorito de 

Sódio 0,65%, Cloreto de Sódio (NaCl) 96,9%, Densidade = 1,0, Cloreto de sódio – 

NaCl.(Para fabricação do hipoclorito de sódio 0,65% de concentração). Versão 02 de 

15/08/2019. 

EB/-GS-/LOG-00019/01 

– Código  de material 

35289 

Cloro 2.3 - ONU 1017 - II Cilindro com capacidade de 900,0 kg (versão 01 de 06/08/2019). 

 

 



 
 
 
 

   CÓDIGO VERSÃO DATA DA APROVAÇÃO USO EXCLUSIVO DA USPE               PÁG.          DE 
NT 06 05 01/06/2021 NOTA TÉCNICA          4       22 

 

   ASSUNTO 
PRODUTOS QUÍMICOS 

 

 
 

Tabela 02 – Especificações (continua). 

3. LISTA DE SIGLAS 

ABNT NBR – ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, NORMAS BRASILEIRAS 

ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

BOMBONA – GALÃO (VOLUMES PEQUENOS DE PRODUTO QUÍMICO) 

C – CONCENTRAÇÃO 

CFT – CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS 

CONTAINER (CONTEINER) OU CONTENTOR – RECIPIENTE PARA PRODUTO QUÍMICO PARA VOLUMES 

PRÓXIMOS DE 1000 L. 

CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DN – DIÂMETRO NOMINAL 

EB – ESPECIFICAÇÃO BÁSICA 

EDPM – ETHYLENE PROPYLENE DIENE METHYLENE RUBBER (BORRACHA ETILENO-PROPILENO-DIENO) 

ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

ETE – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS QUÍMICOS 

GM MS – GABINETE DO MINISTRO – MINISTÉRIO DA SAÚDE 

GGPS – GERÊNCIA GESTÃO DE PESSOAS 

GPAG – GERENCIA PROCESSO ÁGUA 

GPEG – GERENCIA PROCESSO ESGOTO 

GPES – GERÊNCIA PROJETOS ESPECIAIS 

GR – GERENCIA REGIONAL 

H – HORA 

KG – QUILO 

L – LITRO 

M – METROS 

FUNÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

BÁSICA/ CÓDIGO 

DE MATERIAL 

ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

Flúor EB--GS-L-OG-29/01 

Código 153028 

Ácido Fluossilícico - 8 - ONU 1778 - II – Versão 01 de 20/01/2020. Carretas de 13500kg a 

27000kg. H2 Si F6, Concentração 20%, Densidade = 1,2, (Líquido). 

EB-USMA-00000341 

– Código  1294983 

Ácido Fluossilícico - 8 - ONU 1778 - II – Versão 04 de 09/10/2017. Embalagem de 30kg. 

EB/-LS-/LOG-00022 

– Código  19690 

Fluossilicato de sodio - 6.1 - ONU 2674 - III.  

Versão 01 de 20/09/2019. Embalagem de 25kg. 

Odor EB/USMA/00000023

3 – Código 19739 

Carvão Ativado Umectado 4.2 - ONU 1362 – III - Embalagem de 25kg, Número de Iodo 

Mínimo de 750 mg de l/g, Índice de Fenol Máximo de 2,5 g/l, Densidade aparente 0,2 a 

0,75g/cm. Versão 05 de 13/05/2016. 

EB/USMA/0334/05 – 

Código 284742 

Peroxido de hidrogenio 50% para tratamento de esgoto (container de 1.000 litros) - concentração 

abaixo de 50% Versão 05 de 13/04/2018. 

EB/USMA/0125/12 – 

Código 276839 

Peroxido de hidrogenio 50% para tratamento de esgoto - granel  (Carretas com volume não 

determinado na especificação versão 05 de 17/05/2018. 

EB/USEG/00000059 

298283 

Sequestrante quimico líquido especifico A H2S. Versão 01 de 28/03/2016. 

Quelante (Al, 

Mn, Fe) 

EB/USMA/00000012

3 – Código  259861 

Ortopolifosfato (Solido) - Embalagem de 25kg. Versão 08 de 26/12/2017. 

Antiespumante EB/-LS-/LOG-009/01 

– Código  269441 

Anti-espumante.  - Embalagem de 50kg. Versão 01 de 06/08/2019. 
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MG – MILIGRAMAS 

MPS – MANUAL DE PROJETO E SANEMENTO 

MS – MINISTÉRIO DA SAÚDE 

NSF – NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 

NR – NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO  

PAC – POLICLORETO DE ALUMÍNIO 

PE – POLIETILENO 

PPM – PARTE POR MILHÃO (MG/L) 

PRFV – POLÍMERO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO 

PTFE – POLITETRAFLUORETILENO 

ONU – CÓDIGO ONU OU NÚMERO ONU PARA PRODUTOS QUÍMICOS (O NÚMERO DE SÉRIE DE 4 OU MAIS 

DÍGITOS GRAVADOS COMO CHASSIS NAS EMBALAGENS MAIORES QUE 5KG, DADO AO ARTIGO OU 

SUBSTÂNCIA QUÍMICA, DE ACORDO COM O SISTEMA DAS NAÇÕES UNIDAS) 

REV – REVISÃO 

SCD – SISTEMA DE COMPRAS DESCENTRALIZADAS 

SME – SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICA (SUBSTITUI ANTIGA SMA OU SM) 

* – REVISÃO EM RELAÇÃO A VERSÃO ANTERIOR. 

4. AQUISIÇÃO 

4.1 Não devem existir mais especificações de equipamentos com município, localidade e quantidade. A 

quantidade de equipamentos deve ser definida em projeto, pela SME ou SCD. 

4.2 Os volumes e itens de fornecimento devem ser definidos pelos códigos de materiais e seus respectivos 

descritivos. 

4.3 Ver Nota técnica 01 – Considerações gerais. 

5. TIPOS DE PRODUTO QUÍMICOS 

5.1 Os tipos de produtos químicos a serem aplicados no tratamento de água devem ser aqueles apontados no 

estudo de tratabilidade feito pela GPAG. Para o tratamento de esgoto e lodo de esgoto devem ser aqueles 

apontados pela projetista e aprovados GPES, GPEG e GRs. 

6. ARMAZENAMENTO E ENTREGA DE PRODUTO QUÍMICO 

6.1 O armazenamento de produtos químicos devem ser feitos em reservatórios de PRFV e PE conforme 

descrito abaixo: 

a) Produtos químicos líquidos em grande volume devem ser adotados reservatórios de PRFV conforme 

definidos pela especificação.  

a.1) Os volumes são de 03m³ à 35m³. 

       a.1.1) Salvo exceções, devem ser analisadas caso a caso.  

b) Produtos químicos líquidos em pequeno volume devem ser adotados reservatórios em PE de 250 

litros até 2000 litros. 

c) Produtos químicos sólidos (exemplos: fluossilicato de sódio, sulfato de alumínio, carbonato de cálcio, 

cal hidratada, cal virgem, polímeros, etc) devem ser adotados se definidos pela Sanepar.  
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c.1) Exceto, ortopolifosfato e carvão. 

d) Para o projeto de reservação de produtos químicos é necessário conhecer a vazão de final de plano da 

estação de tratamento. Ela deve ser a base para o cálculo do volume de reservação de químicos.  

d.1) Após a definição dos produtos químicos pela Sanepar. 

d.2) A vazão da estação de tratamento é fator importante para definição do tipo produto químico a ser 

utilizado nas estações de tratamento.  

d.3) Para cada tipo de produto químico existem vários tipos de entregas e isso impacta no tipo de 

reservatório a ser adotado, na forma de estocar, na forma de abastecer. 

e) Para mais informações sobre tratamento ver MPS Módulos 10.1 – Tratamento de água e 11.1 – 

Tratamento de esgoto. 

6.2 Podem ser utilizados os produtos químicos abaixo mediante aprovação da Sanepar. 

Tabela 03 – Produto químico, forma de entrega e validade 

Produto químico  Estado físico Forma de entrega nas estações existentes Validade 

Carretas de ser 10 mil, 12 
mil, 15 mil ou 20 mil kg. 

Bombona Container ou 

contentor 

Coagulante Cloreto férrico Líquido Sim - - 6 meses 

Policloreto de 
alumínio C=36% 

Líquido Sim Sim, 
50Kg 

Sim, 1000l. Até 3 meses 

Sulfato de alumínio 

líquido 

Líquido Sim - - 12 meses 

Sulfato de alumínio  Sólido, 
granulado 

- Sim, 
25Kg 

- - 

Coagulante 
Orgânico de baixo 

peso molecular 

Líquido Sim - - - 

Polímero Catiônico 
Granulado Forte 

Granulado - Sim, 
25Kg 

- - 

Polímero Catiônico 
Granulado Médio 

Fraco 

Granulado - Sim, 
25Kg 

- - 

Alcalinizante Hidroxido de Cálcio 

em Suspensão 

Líquido Sim Sim, 

25Kg 

- - 

Carbonato de sódio  Sólido, 
barrilha  

- Sim, 
25Kg 

- 24 meses 

Hidróxido de sódio Sólido - Sim, 
25Kg 

- - 

Hidróxido de sódio líquido Sim - - - 

Cal virgem a granel 
para tratamento de 

água 

Pó Sim - - - 

Cal hidratada para 
tratamento de água 

Pó - Sim, 20kg - - 

Cal virgem em sacas 
e big bags para 

tratamento de lodo 

de esgoto 

Pó - Sim, 20, 
25, ou 30 

e bags de 

1000kg 

- - 
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Tabela 03 – Produto químico, forma de entrega e validade (continua). 

Produto químico  Estado físico Forma de entrega nas estações existentes Validade 

Carretas de ser 10 mil, 12 

mil, 15 mil ou 20 mil kg. 

Bombona Container ou 

contentor 

Desinfectante Hipoclorito de sódio 

C=10% 

Líquido Sim Sim, 

25Kg 

Sim, 2000Kg 

ou 5000 kg 

3 meses 

Hipoclorito de sódio 

C=0,65% (Nacl -sal) 

Líquido - Sim, 

25Kg 

- 24 meses 

Hipoclorito de 

cálcio Sólido 

C=65% 

Sólido, 

granulado 

- Sim, 

10Kg 

- 12 meses 

Cloro 2.3 - ONU 

1017 - II Cilindro 

com capacidade de 

900,0 kg  

Gás Sim, carretas próprias para 

o transporte de gás cloro. 

- - - 

Cloro 2.3 - ONU 

1017 - II Cilindro 

com capacidade de 

68,0 kg 

Gás Sim, carretas próprias para 

o transporte de gás cloro. 

- - - 

Fluoretante Ácido fluossilícico Líquido Sim Sim, 

30Kg 

Sim, 1000l. 12 meses 

Fluossilicato de 

sódio 

Sólido, 

granulado 

- Sim, 

25Kg 

- 24 meses 

Odor Carvão Ativado 

Umectado Sólido 

Sólido - Sim, 

25Kg 

- Indeterminada 

Peroxido de 

hidrogenio 

Líquido - Sim, 1000 

litros. 

- - 

Peróxido de 

hidrogenio 

Líquido Sim - - - 

 Sequestrante 

quimico especifico 

para H2S 

Líquido Até 12m³ 

 

- - - 

Quelante Ortopolifosfato 

Sólido (Fosfato 

C=15 a 25%, Óxido 

de fósforo C=60%). 

Sólido - Sim, 

25kg. 

 - 

Antiespumante Antiespumante Líquido - Sim, 

50Kg 

 - 

Tabela 03 - Nota 01: As especificações alteram constantemente, portanto sempre devem ser verificados os 

dados na especificação da Sanepar (conforme citado na Tabela 02). 
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7. RESERVATÓRIOS EM PRFV 

7.1 De acordo com as necessidades da companhia, os reservatórios de produto químico de grande volume 

devem ser confeccionados em PRFV. Os principais produtos químicos utilizados são PAC, Ácido 

Fluossilícico, Hidróxido de cálcio em suspensão e Hipoclorito de Sódio. Sendo assim, a fabricação dos 

reservatórios de produtos químicos segue a norma ASME RTP – 01 (um) e foram especificados de forma que 

possam ser utilizados com qualquer produto químico utilizado na Sanepar. 

7.2 Existem os seguintes tipos de reservatórios:  

a) Fundo cônico para hidróxido de cálcio em suspensão e gravidade específica 1,19. 

b) Fundo Plano para demais produtos químicos. 

b.1) Com faixa laranja para cloro e gravidade específica 1,2. 

b.1.2) Observação: A faixa laranja é indicativa, porque reservatórios que contém cloro não 

podem ser reaproveitados para outros produtos químicos. Para reaproveitá-lo necessita-se de um 

processo de inertização indicado pelo fabricante. 

b.2) Sem faixa para demais produtos químicos (exceto ácido sulfúrico, cloro, carvão e gravidade 

específica 1,6. 

b.3) Sem faixa para ácido sulfúrico e gravidade específica 1,8. 

b.4) Sem faixa para carvão e gravidade específica 1,0. 

b.5) Sem faixa para reservatório de água tratada, água de processo e câmara de contato.  

       b.5.1) Não devem ser abordados nessa nota técnica. 

c) Dessa forma, não devem ser criadas novas especificações de reservatórios. Todos os reservatórios 

que podem ser utilizados estão definidos. Em caso de não existir, deve ser estudada a possibilidade 

de inclusão. 

c.1) Não existe mais a necessidade de produzir especificações por tipo de produto químico, pois esse 

requisito é padronizado pela compatibilidade da resina éster vinílica e a gravidade específica. 

c.2) As características construtivas dos reservatórios para produto químico são diferentes dos 

reservatórios para água. Os reservatórios para água utilizam resina isoftálica ou ortoftálica, ou seja, 

resinas incompatíveis com os produtos químicos utilizados na Sanepar. Sendo assim, os reservatórios 

confeccionados exclusivamente para água não podem ser utilizados para reservação de produto 

químico.  

7.3 Seguem as características e aplicação dos reservatórios de PRFV:  

a) A base do reservatório não pode ser menor que o diâmetro. 

a.1) Observar na especificação que o diâmetro da base deve ser 1000mm maior que o diâmetro dos 

reservatórios. 
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a.2) Para bases existentes, deve ser consultado o projeto estrutural (para que seja verificada a carga 

que base resiste). 

b) Diâmetros dos bocais flangeados de entrada, saída, limpeza, ventilação e inspeções são definidos na 

especificação. Existem bocais em todos os quadrantes inferiores e superiores. 

c) Bocal flangeado para medidor de nível tipo radar instalado descentralizado conforme especificação. 

c.1) Observar que esse bocal necessita medidas precisas para instalação devido ao ângulo do sinal do 

radar. Dessa forma, é possível garantir o funcionamento do equipamento. 

d) Deve ser evitada a aplicação do sensor de nível ultrassônico. 

d.1) Caso o projeto de automoção (para projeto antigo ou por outro motivo) defina algum tipo de 

medidor ultrassônico, devem ter saída para medição de nível separada da tubulação de aplicação de 

produto químico. 

      d.1.1) Deve ser instalado em uma saída pouco utilizada. 

e) Os projetos para reservatórios de hidróxido de cálcio devem ter bomba de limpeza e recirculação de 

produto químico. 

e.1) Para demais produtos químicos deve ser mantida o bocal flangeado fechado. 

f) Observar que, devido aos equipamentos, aumento de diâmetro das tampas de inspeção, entradas e 

saídas de bocais e local da escada, a tampa de inspeção superior não deve ficar centralizada na maior 

parte dos casos. 

8. RESERVATÓRIO EM PE 

8.1 De acordo com as necessidades da companhia, os reservatórios de produto químico de pequeno volume 

devem ser confeccionados em PE, e: 

a) Devido à existência de embalagens de pequeno volume de PAC, Ácido Fluossilícico, Hidróxido de 

cálcio, Hipoclorito de Sódio, é possível substituir os produtos químicos sólidos por líquidos.  

b) Se liberados pela Sanepar, os produtos químicos sólidos podem ser utilizados (fluossilicato de sódio, 

hipoclorito de cálcio, carbonato de sódio, sulfato de alumínio, etc.). 

8.2 Existem vários tipos de reservatório em PE. Sendo eles: 

a) Reservatório de polietileno com base para dosadora e misturador.  

a.1) Dispensa prateleira para dosadora, suportes para misturador. 

a.2) Produto químico abastecido por embalagens até 25kg. 

b) Tanque de polietileno com tampa de sobrepor. 

b.2) Pode ser utilizado para produto químico e água.  

b.3) Pode ser utilizado para produto químico. 
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     b.3.1) Produto químico sólido necessita de misturador. 

b.3.1) Base do misturador confeccionado com perfil em aço inox 316L e chapa de aço inox 

300 x 300mm. 

 b.3.1.1) Ver altura do reservatório na especificação e comprimento da haste do misturador 

do descritivo do material. 

b.4) Produto químico abastecido por embalagens até 25kg. 

c) Container ou contentor até 1000L. 

c.1) Container (contentores) podem ser utilizados para produtos químicos líquidos abastecidos por 

embalagens de 25kg ou para produtos químicos entregues por caminhão (transferência direta ou 

substituição do container) desde que prevista nas especificações da Sanepar de produto químico.  

9.  INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

9.1 Para reservatórios seguem considerações: 

a) Os reservatórios de produto químico, se possível devem ser locados na entrada das estações.  

a.1) Salvo em locais existentes ou que o relevo do terreno não permita. 

b) Reservação de produto químico deve ser feito, preferencialmente, com dois reservatórios de mesmo 

volume sendo um para aplicação e outro para segurança operacional.  

b.1) O objetivo é não ter remonte e aguardar os resultados das análises da carga de produto químico. 

Pois, se um reservatório for preenchido com uma carga reprovada, fica inviável a devolução.  

b.2) Na falta de espaço para construção de reservatórios de produto químico pode ser executado um 

reservatório de volume menor para transferência desde que atenda às necessidades de produção de 

água e programação de entrega de produto químico.  

c) Para todos os reservatórios de produto químico deve ser verificada a autonomia do sistema até a 

próxima recarga.  

c.1) Em alguns casos, a recarga pode ser inferior a 30 dias.  

c.2) Se aprovada à aplicação pela Sanepar, para produto químico produzido in loco, como o caso do 

hipoclorito de sódio concentração 0,65%, o reservatório deve ser calculado para dois dias de 

produção.  

c) Reservatórios, dosadoras, estoque de produtos químicos não podem ser instalados próximo aos 

equipamentos elétricos como quadros e CLP. 

d) Os reservatórios de produto químicos devem ser instalados de forma que as passagens possuam no 

mínimo 800mm. 
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e) Conforme Nota Técnica 07 – Tubulações Plásticas, as tubulações para aplicação de produto químico 

devem ser: 

f.1) CPVC SCH 80 para produtos químicos que contenham cloro. 

f.2) PVC SCH 80 para os demais produtos químicos citados.  

f.4) As presilhas para tubulação devem ser de aço inox 316 ou em material plástico. 

f.5) Para desmontagem da tubulação de recalque e aplicação de produto químico devem ser 

instaladas uniões. 

f) Os reservatórios de produto químico em PE devem ter ligação hidráulica com água de processo para 

diluição dos produtos químicos sólidos ou para limpeza.  

g.1) A água deve ser bruta no caso de poços. 

       g.1.1) Ponto de tomada de água de processo pode ser a adutora. 

g.2) Filtrada no caso de ETA.  

g.2.1) Ponto de tomada de água de processo pode ser reservatório ou a tubulação de água de 

lavagem de filtros. 

10. DIMENSIONAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS 

10.1 A reservação de produto químico líquido deve ser feita conforme volume definido na Tabela 04. Para 

calcular a vazão de produto químico a ser aplicado foi considerado: 

 

 

Vazão de tratamento (m³/h) x PPM      (Nota 3)________ 
Concentração do produto químico (Nota 2) x 10 (Nota1) 

=  Produto químico a ser aplicado 

                     (l/h) 

 

 

Notas: (1) Fator de correção de unidades de medida.  

     (2) Conforme o produto químico. Exemplo: Hipoclorito de sódio é 10%. 

      (3) PPM – Parte por milhão (mg/l). 

           (3.1) Hipoclorito de sódio deve ser 05 ppm a aplicação máxima. 

           (3.2) Flúor a aplicação máxima de 0,8 ppm. 

           (3.3) Demais produtos químicos conforme tipo de água e necessidades. 

 

10.2 Segue tabela de volume de produto químico conforme vazão de tratamento. 
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Tabela 04 - Produtos químicos  x vazão de tratamentos. 

VAZÃO DE TRATAMENTO 

HIPOCLORI

TO DE 

SÓDIO 

0,65% 5PPM 

HIPOCLORI-

TO DE SÓDIO 

10% 5PPM 

ÁCIDO 

FLUOSS.20

% 0,8PPM 

PAC 36% 

30PPM (1) 

HIDRÓXIDO 

DE CÁLCIO 

19,8% 30PPM 
(1) 

L/S M³/H L/H (*) 

3,000 10,800 8,30 0,54 0,04 0,9 1,63 

6,000 21,600 16,62 1,08 0,09 1,8 3,27 

10,000 36,000 27,70 1,80 0,14 3,0 5,45 

15,000 54,000 41,54 2,70 0,22 4,5 8,18 

20,000 72,000 55,38 3,60 0,29 6,0 10,91 

30,000 108,000 83,08 5,40 0,43 9,0 16,36 

60,000 216,000 166,15 10,8 0,86 18 32,73 

75,000 270,000 207,70 13,5 1,08 22,5 10,91 

100,000 360,000 276,92 18,0 1,44 30 54,54 

Tabela 04 – Nota (1): As dosagens para PAC e hidróxido de cálcio foram estimadas. 

11. TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS 

11.1 Seguem considerações para estocagem de produto químico:  

a) Um reservatório nunca deve ter volume menor que o caminhão de transporte.  

b.1) Ver Tabela 03 “Produto químico, forma de entrega e validade”. 

b.2) Para dimensionamento de outros produtos químicos deve ser consultada as especificações. 

b.2.1) Nem sempre é possível prever exatamente o volume do caminhão que deve feita a entrega, 

pois isso depende da empresa que está sendo contratada, da disponibilidade de caminhões, do 

volume contratado.  

b.3) O produto químico mais importante na previsão do volume e entrega é o ácido fluossilícico. Pois 

o ácido fluossilícico é utilizado numa concentração alta (20%).     

 b.3.1) A grande maioria das estações de tratamento vai exigir um volume muito pequeno de 

reservação e, dessa forma, deve-ser analisar a entrega por caminhão. 

b.3.1.1) Devem ser analisados o volume de entrega, quantidade aplicada e vencimento do 

produto químico. 

c) Para produtos químicos sólidos e líquidos acumulados em reservatórios de pequeno volume em PE, o 

estoque de produto químico deve atender de 30 até 45 dias, se possível.  

c.1) Isso se deve ao fato que os procedimentos de compras e entregas finalizam aproximadamente dia 

15 de dezembro. 



 
 
 
 

   CÓDIGO VERSÃO DATA DA APROVAÇÃO USO EXCLUSIVO DA USPE               PÁG.          DE 
NT 06 05 01/06/2021 NOTA TÉCNICA          13       22 

 

   ASSUNTO 
PRODUTOS QUÍMICOS 

 

 
 

c.2) No caso de falta de espaço de armazenamento e estoque, não deve ser projetada uma nova 

estrutura. Deve ser verificada a frequência de entrega para produtos químicos e outros locais para 

estoque. 

c.3) Deve ser verificado o prazo de validade de cada produto químico para determinação do volume. 

Veja Tabela de 03 “Produto químico, forma de entrega e validade”. 

d) Produto químico sólido ou líquido em embalagens deve ser armazenado: 

d.1) Conforme NR 11, a distância máxima de transporte é 60 metros. 

       d.1.1) Em pilhas de altura máxima de 1800mm em base (estrado) de material plástico. 

d.2) Não devem ser utilizados quando a quantidade de sacos ou galões a serem despejados seja muito 

grande. 

d.2.1) Deve ser considerado a quantidade necessária para encher um reservatório e seu tempo de 

reposição. 

e) Para tratamento deve dada a preferência aos produtos químicos líquidos, salvo casos no quais o tipo 

de água e tratamento, validade, condições químicas do produto químico, a praticidade e segurança 

sejam determinantes para definir um produto químico sólido. 

e.1) Somente em casos aprovados pela Sanepar. 

f) Para os produtos químicos adquiridos na forma sólida, geralmente é necessário antes da dosagem 

realizar a preparação de uma suspensão ou solução do produto. 

f.1) Sempre que possível, deve ser evitado estruturas que necessitem monovia, ponte rolante, talha, 

elevador de carga ou empilhadeira.  

f.2) Todos os produtos químicos que necessitam de transporte estão sendo adaptados a NR 17 que 

define que uma pessoa não pode carregar um peso suscetível a comprometer a saúde e segurança. 

     f.2.1) O peso está limitado a 25Kg na Sanepar. 

12. CONTENÇÃO, RESERVAÇÃO E CANALETA 

Para reservatórios de produto químico de grandes volumes (04 a 35m³) devem possuir contenção nas 

seguintes condições conforme NBR 12235 e NBR 12216: 

a) Reservatórios devem estar providos de bacia de contenção de líquidos.  

a.1) Para definições estruturais ver a última Edição do MOS Item 0830. 

a.2) Todo o projeto deve ser detalhado contendo as cotas de nível (reservatórios e contenção), volumes e 

gravidade específica ou densidade do líquido. 

b) A base da bacia de contenção deve se apresentar livre de rachaduras e/ou buracos. 

c) Deve estar impermeabilizada para conter e resistir a vazamentos, derramamentos e precipitações 

acumuladas.  
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c.1) Para definição da impermeabilização deve ser consultado a Prescrição e Elaboração de Projetos 

Estruturais. 

c.2) Todas as áreas a ser impermeabilizadas devem ser indicadas no projeto básico para execução no 

projeto estrutural. 

c.3) Todos os apoios e fixações não devem ser executados após impermeabilização. 

d) A base deve ser inclinada ou todo o sistema de contenção deve ser projetado e operado de modo a drenar 

e remover os líquidos. 

d.1) Água da chuva: 

       d.1.1) Devem ser feitos com válvula ou bomba. 

d.1.1.1) Não é a bomba centrifuga que recalca produto químico, pois precisa que a sucção seja 

maior que 01 (um) metro. 

                 d.1.1.2) Pode ser por meio de válvulas mantidas fechadas. 

d.1.1.3) A bacia deve ser construída de tal forma que impeça o fluxo do escoamento 

superficial  da vizinhança para seu interior. 

      d.2) Produto químico que vazaram para contenção: 

d.2.1) Quaisquer vazamentos ou derramamentos de resíduos, como também as águas pluviais retidas 

devem ser periodicamente removidos da caixa de acumulação, de modo a evitar transbordamento do 

sistema de coleta. 

d.2.2) O produto químico que vazou para caixa de contenção deve ser retirado por uma empresa de 

reciclagem. 

e) Reservatórios devem permanecer dispostos: 

e.1) Em nível mais elevado que a contenção. 

       e.1.1) Sustentados por estrutura ou protegidos do contato direto com os líquidos acumulados. 

f) A bacia de contenção deve ter capacidade suficiente para conter: 

f.1) No mínimo, os volumes dos recipientes armazenados mais 10% do volume total dos “reservatórios”, 

qualquer que seja o seu tamanho.  

f.2) Além disso, considerar uma borda de no mínimo 300mm. 

g) No caso do armazenamento de resíduos incompatíveis: 

g.1) Prever bacias de contenção independentes, para cada área, de forma a evitar riscos de misturas no 

caso de acidentais. 

h) O armazenamento a granel: 

h.1) Devem ser em locais fechados e impermeabilizados com finalidade de prevenir qualquer migração 

dos resíduos para atmosfera, solo ou águas superficiais ou subterrâneas.  
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h.2) Além da contenção de vazamento de dispersão dos resíduos pelo vento. 

i) Atentar também para o zoneamento da região e legislação ambiental. 

j) Bombas dosadoras devem permanecer em outro compartimento com queda de produto químico para o 

interior da contenção. 

k) Bomba de transferência (centrífuga): 

k.1) Deve permanecer protegida e em local que permita que o produto químico derramado na entrega 

permaneça dentro da contenção. 

k.2) Deve ter duas conexões engate rápido para conectar o a mangueira do caminhão.  

       k.2.1) Uma é para ser utilizada com a pressurização do caminhão.  

       k.2.2) A outra para ser utilizada sem a pressurização do caminhão. 

       k.2.3) Ver Tópico "Engates".  

l) Válvulas devem possuir fácil acesso principalmente quando há vazamento de produto químico, ou seja, 

as bombas, as válvulas devem ser acessíveis do lado externo da contenção. 

11.2 Os reservatórios em PRFV e suas contenções devem possuir cobertura, se definidos pelas Sanepar. 

a) Esta cobertura tem a finalidade de permitir a entrega descarga de produto químico em dias chuvosos.  

b) As coberturas dos reservatórios em PRFV devem ser feitas de estrutura metálica e cobertura metálica 

compatíveis com os produtos químicos. 

c) Necessita de projeto específico. 

d) Considerar a altura do caminhão e a distância entre o caminhão e o engate rápido. 

11.3A canaleta para passagem da tubulação de produto químico deve ser feita com: 

a) Tampa em PRFV. 

d.1) Não devem ser aceitas grades em PRFV. 

b) Largura de 600mm (para entrada de uma furadeira industrial e para manipulação da tubulação). 

c) Profundidade coerente com a quantidade de tubos a serem instalados. 

d) A tubulação deve ser instalada nas paredes laterais e no fundo 

d.1) Todos os tubos devem estar acessíveis. 

d.2) Sem conexão com a rede pluvial ou solo, ou seja, sem drenagem. 

d.3) Fixação da tubulação em Aço Inox 316L ou material plástico (Ver nota técnica 07). 

d.4) Utilizar tubos camisa em aço inox 316L de grandes diâmetros para passagem de tubulação, salvo 

em casos que não seja possível. 

d.4.1) Pode ser aplicado em passagens de veículos. 

d.4.2) Nesses casos, deve existir uma caixa de inspeção a cada metro com os mesmos requisitos 

da canaleta. 
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e) O produto químico que vazou para canaleta deve ser retirado por uma empresa de reciclagem. 

f) Impermeabilização igual contenção de reservatórios. 

13. OUTROS EQUIPAMENTOS 

13.1 Chuveiro lava-olhos: Todos os lugares em que exista manipulação de produto químico devem possuir 

um chuveiro lava-olhos. 

a) Deve ser instalado nos reservatórios da casa de química e próximo aos engates rápidos da reservação 

de produto químico. 

a.1) Em um raio até 30 metros. Se necessário, pode ser instalado mais de um chuveiro-lava olhos. 

a.1) Chuveiro lava olhos deve ter suprimento de água constante.  

13.2 Engates Rápidos: Os engates rápidos para entrega de produto químico devem ter boa qualidade, pois 

sua utilização envolve riscos à saúde devido ao contato, por isso existe a necessidade de padronização. Para 

garantir um bom encaixe, rápido e com material apropriado, deve-se ser padronizado um kit engates que 

atenda diversos tipos de caminhões: 

a) No projeto deve constar fornecimento de um kit de engates para atender qualquer caminhão. 

b) No kit deve ter:  

b.1) Engate rápido fêmea em PP com alavancas de aço, vedação PTFE e ponta com abraçadeiras. 

b.2) Engate rápido macho em PP com ponta com abraçadeiras. 

b.3) Abraçadeiras em Aço Inox 316L. 

b.4) Os diâmetros dos engates e das abraçadeiras devem ser 1.1/2”, 2” e 2.1/2” macho e fêmea. 

b.5) Devem existir dois pontos para engate sendo um antes do recalque (para caminhão com bomba) e 

outro depois do recalque (para caminhão sem bomba). 

13.3 Bombas centrífugas para recalque de produto químico: Foram especificadas conforme a necessidade da 

Sanepar de 3,5m3h até 32,5m3h, e: 

a) Monobloco, horizontal, em polipropileno, acoplamento magnético, gravidade específica 1,8, vedação 

em EPDM. 

b) Trabalha afogada ou succiona até 01 (um metro) se tiver líquido até o eixo. 

13.4  Misturadores rápidos. 

a) Vertical, hélice de 100mm e 85mm, eixo e hélice em aço inox 316, base flangeada, partida direta. 

b) Rotação 1750 RPM, atende 220V / 380V / 440V, haste de 1” e comprimento 700mm. 

c) Para reservatório de até 1000l ou até 3000L. 

d) Não é para reservatório de PRFV. Somente reservatório de PE. 

13.5 Misturadores para carvão e hidróxido de cálcio: Está especificação junto com o reservatório de produto 

químico em PRFV. Devido aos suportes internos do misturador, deve ser fornecido junto com o reservatório. 
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13.6 Casas de química container: Aplicada conforme especificação. 

a) A especificação é padronizada (só existe uma especificação para todos os tipos), apenas é incluído o 

desenho final da especificação e o tipo de casa de química nos códigos de materiais. 

13.7 Dosagens: Seguem tipos de bombas dosadoras que podem ser utilizados em sistemas da Sanepar:  

a) Bomba dosadora diafragma de passo. 

b) Bomba dosadora diafragma eletromagnética. 

c) Bomba dosadora peristáltica eletrônica ou com conversor de frequência. 

d) Para maiores informações quanto à aplicação, ver tabela 05. 

13.7.1 Na Sanepar as bombas dosadoras são utilizadas para aplicação de produto químico para tratamento de 

água e esgoto.  

13.7.2 Para utilização das bombas dosadoras a Sanepar define:  

a) A Sanepar deve definir tecnologias e vazões conforme suas necessidades e cumprimento da 

legislação vigente. 

b) A EB foi desenvolvida de acordo com as bombas dosadoras que estão no mercado e que estão 

homologadas na Sanepar de forma que, se possível, exista concorrência. 

c) A especificação foi padronizada. Cabe o projetista selecionar o código do material e seu respectivo 

descritivo mais adequado para cada situação. Vale ressaltar que a seleção de uma bomba dosadora 

não se limita a vazão, pressão e automação. Deve ser escolhida a bomba dosadora condizente com a 

necessidade de aplicação e manutenção. 

13.7.2.1 Aplicação da especificação: Com o objetivo de otimizar a aplicação da especificação de bombas 

dosadoras, seguem considerações abaixo:  

a) A especificação de bomba dosadora deve ser aplicada da seguinte maneira:  

    a.1) Conforme vazão: Necessária ao tratamento para início de plano. 

a.1.1) Nenhuma bomba dosadora vai permanecer sem ser substituída até o final de plano. 

a.1.2) A vazão até o final de plano possui um range, que em curto prazo, provavelmente não deve 

atingido. Sendo assim, se for utilizado como referência, pode ser: 

a.1.2.1) Que não atenda a vazão mínima e não consiga dosar o produto químico. 

a.1.2.2) Se conseguir dosar o produto químico, talvez, a dosadora tenha que trabalhar nos 

seus limites operacionais. Ou seja, desgastando o equipamento rapidamente. 

a.1.2.3) Superdimensionando o equipamento paga-se proporcionalmente mais caro em 

relação a uma bomba dosadora de menor vazão. 

                         a.1.2.3.1) Limita a concorrência. 

                         a.1.2.3.2) São mais caras.  
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                         a.1.2.3.3) Existem outras opções para maior parte das aplicações. 

a.2) Conforme tipo de produto químico a ser aplicado (ver tabela 05). 

a.3) Conforme nível de automação: 

      a.3.1) Sem automação.  

               a.3.1.1) Sem pulso elétrico. 

a.3.1.2) Sem sensor de nível. 

     a.3.1.3) Com controle manual. 

             a.3.1.3.1) Com display. 

              a.3.1.3.2) Com botão ou tecla. 

a.3.2) Com automação. 

         a.3.2.1) 4 a 20mA, profibus ou modbus. 

         a.3.2.2) Com display. 

b) As bombas dosadoras são projetadas visando pouca manutenção. No entanto, as unidades que operam 

devem estar preparadas para substituição do diafragma e das mangueiras, conforme orientações do 

fabricante. Dessa forma, a substituição do equipamento deve ser com pouca frequência. 

c) O Ácido fluossilícico deve ser dosado somente com dosadora diafragma de passo ou peristáltica 

(ambas com precisão) sem diluição.  

c.1) São dosadoras com precisão e chegam a dosar 06ml/h. 

d) O Carvão e o hidróxido de cálcio em suspensão devem ser dosados somente com bombas dosadoras  

peristálticas. Os grãos desses produtos químicos quando aplicados com bomba dosadora diafragma 

acabam travando os seus mecanismos. 

e) Quando o nível (cota) da base bomba dosadora for inferior ao nível (cota) da base do reservatório de 

armazenamento (saída para aplicação) deve ser utilizada a bomba dosadora peristáltica. 

f) Aplicação de desinfetantes em algas (ou para limpeza de adutora) é feito conforme o tipo de alga, 

quantidade de algas e vazão a ser tratada, portanto atentar que: 

f.1) Podem ter um range muito variado, pois dependente da quantidade de algas presente na água. 

f.2) Podem necessitar precisão de dosagem em alguns casos.  

f.3) Podem ser utilizado diversos tipos de cloro e concentrações. Exemplos: hipoclorito de sódio com 

concentração a 10%, hipoclorito de sódio com concentração a 0,65%, hipoclorito de sódio com 

concentração 65% sólido (dependendo da sua diluição). 

f.4) Atentar para perda de eficiência do produto químico e sua validade, vazão mínima e máxima das 

dosadoras, tipos de cloro que podem ser utilizados, nível de automação (adutoras nem sempre 

possuem operadores próximos). 



 
 
 
 

   CÓDIGO VERSÃO DATA DA APROVAÇÃO USO EXCLUSIVO DA USPE               PÁG.          DE 
NT 06 05 01/06/2021 NOTA TÉCNICA          19       22 

 

   ASSUNTO 
PRODUTOS QUÍMICOS 

 

 
 

f.5) Utilizar de bombas dosadoras peristálticas ou diafragma de passo. 

f.6) Nesses casos, costuma-se aplicar carvão para retirar o cheiro. Valem as mesmas considerações 

desse item e do item "d". 

13.7.2.2 Para definir automação, deve ser considerada a distância a ser percorrida para operação da bomba 

dosadora, assim como: 

a) Existe operador constante para averiguação. 

b) De madrugada, a estação é operada por um operador que está em outra estação? 

c) O processo de tratamento necessita de ajustes constantes da vazão da bomba dosadora devido à 

alteração na vazão de tratamento ou na qualidade da água bruta. 

d) A operação por controle a distância deve ser confirmada com a automação. O engenheiro de 

automação deve definir se vai implantar. 

13.7.2.3 Acessórios de bombas dosadoras. 

a) Válvula de controle de pressão e manômetro: Se for necessário devem ser adquiridos a parte. Já estão 

padronizados.  

a.1) Não deve ser necessário em aplicação em conduto livre. 

a.2) Verificar pressão e a necessidade de válvula de controle de pressão em todos os casos em que for 

aplicação em conduto fechado. 

b) As mangueiras devem ser fornecidas com a bomba dosadora: Conforme especificação da bomba 

dosadora, a quantidade de mangueira deve ser proporcional à sucção. Sendo que 0,6 bar na sucção – 

6 MCA, por exemplo, significa que deve ser entregue 06 (seis) metros de mangueira. 

h.2.2) Não devem existir bombas dosadoras com tubulação plástica rígida na sucção e no recalque 

(exatamente no recalque e na sucção) e motor externo, sem autorização prévia da Sanepar: 

                h.2.3.1) Precisam de uniões para desmontagem e ficam fixadas em uma base. 

h.2.3.3) Necessitam sistema de autolavagem. 

13.7.3 Para tabela 06 de bombas para dosagem ver anexo.  

16.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

16.1 Esta Nota Técnica pode ser alterada sempre que for necessário.  

17.RESPONSÁVEL(IS) PELA NOTA TÉCNICA E CONTROLE DE REVISÕES: 
Tabela 05 - Revisões 

Rev. Data Descrição: Elaboração: Aprovação: 

01 01/10/2018 Emissão inicial 

Téc. Eidilaine Ribeiro 
da Silva – GPES 
CFT/CRT04 
02922106985 

Engº Leandro A. 

Novak 

CREA 64716-D/PR 

GPES 
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Tabela 05 - Revisões (continua) 

Rev. Data Descrição: Elaboração: Aprovação: 

02 22/06/2020 1) Alteração do nome da Nota Técnica de Dosadoras para 
Produtos Químicos.  

2) Inclusão Tipos de produtos químicos, Armazenamento e 
entrega de produto químico,Reservatórios em PRFV, 
Reservatórios em PE, Instalação de equipamentos, 
Dimensionamento de produtos químicos, Transporte de 
produtos químicos, Contenção, reservação e canaleta, Outros 
equipamentos: Chuveiro lava-olhos, Engate rápido, Bomba 
centrífuga, Misturador para carvão e hidróxido de cálcio, 
Misturador rápido, Bomba dosadora, Acessórios de bombas 
dosadoras 

3) Dosadoras: foram revisadas. 

Téc. Eidilaine Ribeiro 
da Silva – GPES 
CFT/CRT04 
02922106985 

Engº Leandro A. 
Novak 
CREA 64716-D/PR 
GPES 
 

03 29/01/2021 Tabela 04 - Correção da unidade da tabela. Téc. Eidilaine Ribeiro 
da Silva – GPES 
CFT/CRT04 
02922106985 

Engº Leandro A. 
Novak 
CREA 64716-D/PR 
GPES 
 

04 04/05/2021 1) Alteração da tabela 06.  Téc. Eidilaine Ribeiro 
da Silva – GPES 
CFT/CRT04 
02922106985 

Jonas Abilio 
Sestrem Junior 

05 01/06/2021 1) Correção do código 316368 para 316968.  Téc. Eidilaine Ribeiro 
da Silva – GPES 
CFT/CRT04 
02922106985 

Jonas Abilio 
Sestrem Junior 
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Anexo - Tabela 06 - Bombas para dosagem. 

R
E

-

C
U

R
S SEM DISPLAY COM DISPLAY SEM CONTROLE NA BOMBA 

A
U

T
O

M
A

-
Ç

Ã
O

 

SEM AUTOMAÇÃO – CONTROLE MANUAL 

(SEM PULSO ELÉTRICO E SENSOR DE 
NÍVEL) 

COM AUTOMAÇÃO COM CONVERSOR DE 
FREQUENCIA A SER 
ADQUIRIDO PELA SANEPAR 

C
O

N
T

R
O

-L
E

 

CONTROLE DE VAZÃO MANUAL POR 
DISPLAY OU BOTÃO 

4 A 20MA PROFIBUS DP MODBUS 
RTU 

 

T
IP

O
 

DOSADORAS BOMBAS 

TIPO 1A TIPO 1B TIPO 1C TIPO 2A TIPO 2B TIPO 2C TIPO 3A TIPO 3B TIPO 4A TIPO 5A TIPO 5B 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAFRAGMA 
PASSO OU 
PERISTÁLTI-
CA 

PERISTÁLTI
-CA 

DIAFRAGM
A PASSO 

BAIXA 
VAZÃO E 
ALTA 
PRESSÃO 

DIAFRAGMA 
PASSO OU 
PERISTÁLTI-
CA OU 
DIAFRAG-
MA ELE-
TROMAGNÉ-
TICA 

DIAFRAGM
A PASSO OU 
PERISTÁLTI
-CA 

PERISTÁLTI
-CA 

DIAFRAGM
A PASSO 
PERISTÁLTI
-CA 

PERISTÁLTI
-CA 

DIAFRAGM
A PASSO 

DESLOCA-
MENTO 
POSITIVO 
TIPO 
HELICOI-
DAL 

PERISTÁLTI
-CA 

V
A

Z
Ã

O
 E

 P
R

E
S

S
Ã

O
 

5l/h (2 bar) 

CÓD.310078 

5l/h (2 bar) 

CÓD.310092 

6l/h (10 bar) 

CÓD.310137 

7l/h (15 bar) 

CÓD.310140 

7l/h (15 bar) 

CÓD.310139 

- 7l/h (15 bar) 

CÓD.310626 

- 5/h (10                                        
bar) 

SEM COD. 

0,5 até 3l/h 
(12 bar) 

COD. 315204 

- 

15l/h (2 bar) 

CÓD.310079 

15l/h (2 bar) 

CÓD.310094 

9l/h (7 bar) 

CÓD.310136 

10l/h (10 bar) 

CÓD.310265 

12l/h (10 bar) 

CÓD.310143 

 

- 12l/h (10 bar) 

CÓD.310627 

- 13l/h (10 bar) 

SEM COD. 

2,1 até 12l/h 
(12 bar) 

COD. 315205 

- 

- - - 17l/h (7 bar) 

CÓD.310141 

17l/h (7 bar) 

CÓD.310144 

- 17l/h (7 bar) 

CÓD.310628 

- 21l/h (5 bar) 

SEM COD. 

- - 

- 30l/h (7 bar) 

CÓD.310096 

- 30l/h (3 bar) 

CÓD.310142 

30l/h (3 bar) 

CÓD.310145 

30l/h (4 bar) 

CÓD.310150 

30l/h (4 bar) 

CÓD.316390 

30l/h (7 bar) 

CÓD.316968 

30l/h (5 bar) 

SEM COD. 

7,5 até 45l/h 
(36 bar) 

COD. 315206 

- 

60l/h (7 bar) 

CÓD.310089 

60l/h (7 bar) 

CÓD.310097 

- - 60l/h (7 bar) 

CÓD.310146 

60l/h (7 bar) 

CÓD.310151 

60l/h (7 bar) 

CÓD.310155 

60l/h (7 bar) 

CÓD.316969 

53l/h (3,5 bar) 

SEM COD. 

- - 

120l/h (4 bar) 

CÓD.310090 

120l/h (4 bar) 

CÓD.323659* 

- - 120l/h (4 bar) 

CÓD.310147 

120l/h (4 bar) 

CÓD.323665 

120l/h (4 bar) 

CÓD.315572 

120l/h (7 bar) 

CÓD.316970 

80l/h (2 bar) 

SEM COD. 

18 até 130l/h 
(4 bar) 

COD. 315207 

- 

200l/h (4 bar) 

CÓD.310091 

210l/h (2bar) 

CÓD.323660* 

- - 200l/h (4 bar) 

CÓD.310148 

210l/h (2 bar) 

CÓD.323668 

200 l/h (7 bar) 

CÓD.316966 

210 l/h (7 bar) 

CÓD.316966 

- - 280l/h (8 bar) 

COD.315210 

- 400l/h (4 bar) 

CÓD.323661* 

- - - 400l/h (4bar)* 

CÓD.323672 

- - - - 550l/h (8 bar) 

COD.315211 

- 720l/h (4 bar) 

CÓD.323662* 

- - - 720l/h (4bar)* 

CÓD.323674* 

-  - 140 até 600l/h 
(6 bar) 

COD. 315208 

860l/h (8 bar) 

COD.315212 

 960l/h (4 bar) 

CÓD.323663* 

   960l/h (4 bar) 

CÓD.323675* 

    14m3/h(7 bar) 

COD.323646* 

- 1140l/h (2 
bar) 

CÓD.310115 

- - 940l/h (2 bar) 

CÓD.310149 

960l/h (2 bar) 

CÓD.310154 

940l/h (2 bar) 

CÓD.310156 

960l/h (2 bar) 

CÓD.310157 

- 600 até 
1500l/h (7 
bar) 

COD.315209 

29m3/h(5 bar) 

COD.323647* 



 
 
 
 

   CÓDIGO VERSÃO DATA DA APROVAÇÃO USO EXCLUSIVO DA USPE               PÁG.          DE 
NT 06 05 01/06/2021 NOTA TÉCNICA          22       22 

 

   ASSUNTO 
PRODUTOS QUÍMICOS 

 

 
 

P
R

O
D

U
T

O
S
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U

ÍM
. 

EXCETO 
FÉRRICO, 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO, 
CARVÃO E 
POLÍMERO. 

IDEAL P/ ÁCIDO 
FLUOSSILICICO.  

TODOS OS 
PRODUTOS 
QUÍMICOS. 

PRIORIDA-DE 
PARA 
CLORETO 
FÉRRICO, 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO, 
CARVÃO, 
ANTIESPU-
MANTE E 
POLÍMERO. 

 

EXCETO 
CLORETO 
FÉRRICO, 
HIDRÓXIDO 
DE CÁLCIO, 
CARVÃO E 
POLÍMERO. 

IDEAL P/ 
ÁCIDO 
FLUOSSILICI-
CO. 

EXCETO 
CLORETO 
FÉRRICO, 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO, 
CARVÃO E 
POLÍMERO. 

IDEAL P/ ÁCIDO 
FLUOSSILICICO. 

EXCETO 
CLORETO 
FÉRRICO, 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO, 
CARVÃO E 
POLÍMERO. 

IDEAL P/ 
ÁCIDO 
FLUOSSILICI-
CO. 

TODOS OS 
PRODUTOS 
QUÍMICOS. 

PRIORIDA-DE 
PARA 
CLORETO 
FÉRRICO, 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO, 
CARVÃO, 
ANTIESPU-
MANTE E 
POLÍMERO. 

 

EXCETO 
CLORETO 
FÉRRICO, 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO, 
CARVÃO E 
POLÍMERO. 

IDEAL P/ 
ÁCIDO 
FLUOSSILICI-
CO. 

TODOS OS 
PRODUTOS 
QUÍMICOS. 

PRIORIDA-DE 
PARA 
CLORETO 
FÉRRICO, 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO, 
CARVÃO, 
ANTIESPU-
MANTE E 
POLÍMERO. 

 

EXCETO 
CLORETO 
FÉRRICO, 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO, 
CARVÃO E 
POLÍMERO. 

IDEAL P/ 
ÁCIDO 
FLUOSSILICICO 

SOMENTE 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO E 
LODO.* 

SOMENTE 
HIDRÓXIDO DE 
CÁLCIO, 
CARVÃO, 
POLÍMERO E 
LODO.* 

Tabela 06 - Obs.: Ver lista de códigos de materiais. 


