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1. CONSIDERAÇÕES 

Este documento é uma MINUTA que tem como objetivo apresentar a nova especificação de filtro metálico 

para tratamento de água utilizadas em unidades da Sanepar. 

A reunião do dia 14/05/2021 tem por objetivo definir os critérios de confecção, em virtude da necessidade da 

definição das características técnicas. Devido aos questionamentos dos fabricantes, a Sanepar convoca os 

fabricantes e fornecedores para compartilhar da tomada de decisão de como fazer a compatibilização da 

especificação. Sendo assim, nessa data, a Sanepar deve apresentar uma metodologia para definição dos 

equipamentos e compatibilização dos projetos da empresa. 

1.1 OBJETIVO 

Especificação básica para determinar os requisitos mínimos a serem atendidos para o fornecimento, 

instalação e montagem de Filtro Metálico (Módulo de Filtração)  para a vazão nominal total de 150 l/s, 

acessórios e interligações ao sistema existente conforme descrição. 

 

1. LISTA DE SIGLAS E EXPRESSÕES  

ABNT – Associação brasileira de Normas Técnicas 
ANSI – American National Standards Institute 
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
ART – Anotação de responsabilidade técnica 
ASTM – ASTM International (American Society for Testing and Materials) 
AWWA – American Water Works Association  
AWS – American Welding Society 
ºC – Graus Celsius 
CCO – Centro de Controle Operacional 
CLP – Controlador Lógico Programável 
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
CFT – Conselho Federal dos Técnicos 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
CRT – Conselho Regional dos Técnicos  
CM – Centímetro. 
DTEX – Decitex 
DIN – Deutsches Institut für Normung 
DN – Diâmetro Nominal 
EB – Especificação Básica 
ESP – Espessura 
FD – Ferro Dúctil 
FD – Floco-Decantador 
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FRD – Filtro Rapido Descendente 
FF – Flange/flange 
FRD – Filtros rápidos descendentes 
G – Grama 
GPAG – Gerência Processo Água 
GPES – Gerência Projetos Especiais 
GPO – Gerência projetos e obras 
IHM – Interface Homem Máquina 
KGF – Quilograma-força 
M – Metro 
M² – Metro quadrado 
MESH – Malha (peneira) 
MG/L – Miligramas por litro. 
MÍN – Mínimo 
MM – Mílimetros 
MOS-SEAI – Manual de Obras de Saneamento – Elétrica e Automação da Sanepar 
MPOEA – Manual de Projetos e Obras Elétricas e de Automação da Sanepar 
MS – Ministério da Saúde 
NR – Norma regulamentadora 
PF – Ponta/flange 
PPM – Parte por milhão 
PVC – Policloreto de Vinila 
QT – Quantidade 
SAM – Sistema de Administração de Materiais da Sanepar 
SCADA – Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados  
SSC – Sistema de Supervisão e Controle 
TRT – Termo de responsabilidade técnica do CFT 
UN – Unidade 
UV – Ultra violeta 
*–Alteraeção em relação a versão anterior 
" – Polegada 
Ø – Diâmetro 
° – Graus 
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2. NORMAS A SEREM UTILIZADAS  

Devem ser seguidas as normas, seus apêndices e suas normas de referência, em última revisão em todas as 

atividades pertinentes à fabricação, fornecimento, montagem e teste das unidades. 

Tabela 01 – Normas 

Normas Título 

ABNT NBR 6123  Forças Devidas ao Vento em Edificações. 

ABNT NBR 7348 Pintura industrial - Preparação de superfície de aço com jato abrasivo e hidrojateamento. 

ABNT NBR 7834 

 

Sistemas de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva silicato inorgânico alcalino rico em zinco. 

ABNT NBR 7831 Sistemas de revestimentos protetores com finalidade anticorrosiva epóxi-poliamida. 

ABNT NBR 7675 Tubos e conexões de ferro dúctil e acessórios para sistemas de adução e distribuição de água – Requisitos. 

ABNT NBR ISO 
15589-1 

Indústrias de petróleo, petroquímica e gás natural — Proteção catódica de sistemas de transporte por dutos Parte 1: 
Dutos terrestres. 

ABNT NBR IEC 
61.439-3 

Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão  
Parte 3: Quadro de distribuição destinado a ser utilizado por pessoas comuns (DBO) 

ABNT NBR 5410 Instalações Elétrica de Baixa Tensão 

ABNT NBR 5419 Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

ASTM D2000 Standard Classification System for Rubber Products in Automotive Applications (Sistema de classificação padrão para 
produtos de borracha em aplicações automotivas) 

AWWA C200 Steel Water Pipe, 6 In. (150 mm) and Larger (Tubo de água de aço, 6 In. (150 mm) e maior.). 

AWWA C208 Dimensions for Fabricated Steel Water Pipe (Dimensões para tubo de água de aço fabricado). 

AWWA C210    Dimensions for Fabricated Steel Water Pipe. FBE (Fusion Bonded Epoxy) – Dimensões para tubulação de água de aço 
fabricada. FBE (Epóxi ligado à fusão). 

AWWA C222 Standard Test Method for Reheat Change of Insulating Firebrick. 

ASTM A182 E A182M 
19 

Standard Specification for Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and 
Parts for High-Temperature Service (Especificação padrão para flanges de tubos de aço inoxidável e liga forjada ou 
laminada, conexões forjadas e válvulas e peças para serviços de alta temperatura). 

AWWA D100-05 American Water Work Association (AWWA) –Welded Carbon Steel Tanks for Water Storage (Associação americana do 
trabalho da água (AWWA) – Tanques de Aço Carbono Soldados para armazenamento de água) 

ASTM A 312/A312M Standard Specification for Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Austenitic Stainless Steel Pipes (Especificação 
padrão para tubos de aço inoxidável austenítico sem costura, soldados e muito trabalhados a frio). 

AWWA D102 American Water Work Association (AWWA) – (Associação americana do trabalho da água (AWWA) - Aço de 
revestimento - Tanques de armazenamento da água.) 

AWS A5.18  

 

Specification for Carbon Steel Electrodes and Rods for Gas Shielded Arc Welding (Especificação para Eletrodos e 
Haste de Aço Carbono para Soldagem por Arco Blindado a Gás) 

AWS D1.1/D1.1M  

AWS D1.3 

The American Welding Society (AWS) – Código de Soldagem de Aço (A Sociedade Americana de Solda (AWS) - 
Código de Soldagem de Aço). 

DIN 30670 Polyethylene coatings on steel pipes and fittings - Requirements and testing (Polyethylen-Umhüllungen von Rohren 

und Formstücken aus Stahl - Anforderungen und Prüfungen) - Polietileno Tripla-Camada. 

DIN EN 10289 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External liquid applied epoxy and epoxy-modified coatings 

(Tubos e conexões de aço para tubulações onshore e offshore - Revestimentos epóxi e modificados com epóxi 

aplicados em líquidos externos). 

ISO 12944  Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by rotective paint systems (Tintas e vernizes - Proteção 

contra corrosão de estruturas metálicas por sistemas de pintura rotativa 
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Part 1: General introduction (Parte 1: Introdução geral); Part 2: Classification of environments (Parte 2: Classificação 

de ambientes); Part 3: Design considerations (Parte 3: Considerações sobre design); Part 4: Types of surface and 

surface preparation (Parte 4: Tipos de preparação de superfície e superfície); Part 5: Protective paint systems Parte 5: 

Sistemas de pintura protetora); Part 6: Laboratory performance test methods (Parte 6: Métodos de teste de desempenho 

de laboratório); Part 7: Execution and supervision of paint work (parte 7: Execução e supervisão do trabalho de 

pintura). 

ISO 7005  Pipe flanges-- Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems (Flanges de tubos - Parte 1: 

Flanges de aço para serviços industriais e gerais Sistemas de tubulação). 

Portaria de 

Consolidação N°5, de 

28 de setembro de 

2017, do Ministério da 

Saúde – Anexo XX. 

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 (Componentes do sistema de água potável - Efeitos sobre a saúde pela maioria das agências governamentais 

que regulam o abastecimento de água potável). 

 

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

O escopo é constituído de projetos, fabricação, testes, transporte, fornecimento, instalação e montagem do 

Módulo de Filtração, dos acessórios e interligações aos sistemas existentes.  

4.1 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

A apresentação dos documentos técnicos exigidos pela SANEPAR se dará em 03 etapas: 

1ª Etapa: Apresentação junto com a proposta de preços. 

2ª Etapa: Até 30 dias após a assinatura do contrato. 

3ª Etapa: Na conclusão da obra com os testes de estanqueidade e demais testes necessários. 

 

Documentos 1ª Etapa: 

A documentação técnica a seguir, deverá ser entregue à SANEPAR junto com a proposta técnica, durante 

processo de contratação, sob pena do fornecedor ser desclassificado, caso não apresente os documentos. 

O fornecimento deverá ser constituído de: 

a) Memorial de cálculo básico do dimensionamento das estruturas para o processo, informando as 

dimensões de cada unidade, bem como dos equipamentos, informando a norma utilizada, em 

português. 

b) Projeto básico com o layout do módulo e estruturas complementares, mostrando as entradas, saídas, 

interligações e dimensões. 

c) Fluxograma das etapas e cronograma dos serviços. 
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Documentos 2ª Etapa: 

A documentação técnica a seguir, deverá ser entregue à SANEPAR num prazo até 30 dias após a assinatura 

do contrato. Todos os projetos e memoriais de cálculo deverão ser submetidos à aprovação da SANEPAR, 

sendo que o início da fabricação/fornecimento das estruturas fica vinculado à aprovação efetiva por parte da 

SANEPAR, sob pena do rompimento do contrato. 

Os documentos e projetos que devem ser entregues são: 

a) Memorial de cálculo detalhado com o dimensionamento de cada unidade que compõe o escopo, com 

taxas e limites conforme normas.  

b) Projeto hidráulico, inclusive peças. 

c) Projeto elétrico, automação e PDA, incluindo as adequações nos quadros existentes. 

d) Projeto do conjunto geral - É fundamental a apresentação do desenho de conjunto contendo os 

detalhes da base, das saídas e entradas das tubulações hidráulicas, interligações, devido a necessidade 

de compatibilização de todos os projetos específicos.  

e) Projeto de fabricação e de montagem. 

f) Manual de operação. 

g) Manual de manutenção. 

h) Lista de material de todos os projetos citados. 

i) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica de todos os projetos, fabricação e testes. Quando 

produto importado e/ou com engenharia de desenvolvimento localizada em outros países, deverá ser 

fornecido documento equivalente a ART do país de origem do módulo. Todos os documentos devem 

ter tradução juramentada. 

 

Documentos 3ª Etapa: 

A documentação técnica a seguir, deverá ser entregue à SANEPAR num prazo até 30 dias após o término da 

obra. 

a) Data Book com todos os documentos do edital, especificações, projetos finais, memorias de cálculos, 

relatórios de inspeção, testes e fotográficos, atestados de qualidade e demais documentos referentes à 

obra. 

4. PROCESSO 

O módulo de filtração deve ser instalado considerando as seguintes etapas do processo: 

a) A água clarificada (decantada) deve passar no sentido descendente pela dupla camada filtrante. 
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b) Os filtros devem ser verticais abertos na parte superior. Eles funcionam a gravidade por meio do leito 

filtrante de areia e antracito e o fundo falso de chapa perfurada. 

c) A lavagem dos filtros com água deve ser no sentido de contra fluxo (sentido ascendente). Deve ser a 

partir de reservatório elevado existente. 

d) A água filtrada deve ser conduzida para o Reservatório Apoiado Existente (RAP-01), mediante 

implantação de tubulação e interligação no tubo DN800 mm existente na entrada do RAP-01. 

e) A descarga de água de lavagem deve ser conduzida para Poço de Visita existente. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DO FLUIDO 

a) Entrada no módulo de filtração: 

• Água clarificada (decantada).  

• Turbidez: 0,50 a 1,5 NTU. 

• Cor aparente: abaixo de 5 uH. 

b) Saída do módulo de filtração: 

• Água filtrada.  

• Turbidez: máximo de 0,50 NTU. 

 

5. DESCRIÇÃO TÉCNICA PARA O MÓDULO DE FILTRAÇÃO 

Os filtros rápidos descendentes (FRD) têm por finalidade filtrar a água decantada por meio de dupla camada 

filtrante (areia e carvão antracito), objetivando atender aos parâmetros de qualidade de água para 

abastecimento público estabelecidos pelo anexo XX da Portaria de Consolidação N°5, de 28 de setembro de 

2017, do Ministério da Saúde.  

Para fabricação, fornecimento e instalação considerar informações abaixo: 

a) Tipo de filtro: aberto, rápido, camada dupla, fluxo descentente. 

b) Processo de lavagem automático. 

c) Vazão total do módulo de filtração: 150 l/s. O módulo de filtração deve possuir quantidade 

suficiente de células (ou câmaras) de filtração de forma a atender a vazão de 150 l/s em período 

pleno, mesmo durante a lavagem de uma ou mais células (ou câmaras) de filtração.  

d) Operação: 24 horas/dia. 

e) Taxa de filtração: até 280 m³/m².dia 

f) Área disponível para implantação do módulo de filtração: 10 x 10 m =100 m², conforme Croqui de 

implantação no ANEXO B . 
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g) Lavagem dos filtros: com água, proveniente de reservatório elevado existente, e taxa de lavagem 

entre 0,60 e 0,75 m/min. 

Poderá ser implantado um sistema de lavagem por ar, sendo o projeto, fornecimento e 

instalação de responsabilidade da contratada. As adequações necessárias na entrada de energia 

e quadros para operação do sistema de lavagem com ar também é de responsabilidade da 

contratada. Ainda, com a implantação de um sistema de lavagem por ar, deverá ser adotado o 

uso de crepinas ou similares para o fundo falso da câmara de filtração, visando melhor 

distribuição e evitar caminhos preferenciais. 

h) Tubulações e conexões definidas com base em parâmetros da NBR 12.216/92 e conforme descrição 

na Tabela 03. 

i) Camada filtrante: 

i.1) Carvão antracito: 1470 kg/m³; areia de 0,45 a 0,80 mm: 1400 kg/m³; pedregulho de 1/8” à 

número 10 MESH: 1400 kg/m³; pedregulho de 1/8 ” à ¼”: 2600 kg/m³; pedregulho de ¼ ” à ½”: 

2600 kg/m³; pedregulho de ¾” à 1½”: 2600 kg/m³; pedregulho de ½” à ¾”: 2600 kg/m³. 

i.2) Os materiais para a camada filtrante fazem parte do escopo de fornecimento dessa especificação. 

j) Pressão de trabalho: atmosférica. 

k) Velocidade do vento: 160 km/h.  

k.1) Considerar o reservatório vazio. 

l) O acesso ao interior do filtro deve ser por meio de entrada de inspeção com 800 mm de diâmetro. 

l.1) Posicionada com geratriz inferior acima do fundo falso (conforme tipo definido nos anexos). 

m) A água de lavagem, que segue para Poço de Visita existente, deve ser coletada na mesma calha 

circular lateral. 

n) O fundo falso e seus apoios devem suportar todo o leito filtrante previsto para os filtros, bem como os 

esforços durante a lavagem dos filtros. 

o) Válvulas definidas com base em parâmetros da NBR 12.216/92 para alimentação de água clarificada 

(decantada), saída de água filtrada, água de retrolavagem e para descarga. 

o.1) Com acionamento elétrico e automático, controlado por CLP. 

8. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

Todos os materiais devem ser formulados para resistir à degradação provocada pelos raios UV e ao líquido 

armazenado. O material a ser empregado deve ser o aço carbono, qualidade comercial devendo atender as 

seguintes condições: 
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a) Os módulos devem ser confeccionados utilizando tubos de aço carbono ASTM 1018SS Grau 40 

(espessura mínima 6,35mm) com solda helicoidal por arco submerso. 

a.2) A contratada é responsável pelo dimensionamento de: 

a.2.1) Filtro, tubulações, válvulas e demais itens como escadas, grades, guarda-corpos, fixações e 

apoios para atender os esforços previstos durante a operação dos filtros. 

             a.2.1.1) Considerando cargas permanentes constituídas pelo peso próprio da estrutura. 

             a.2.1.2) Cargas devido ao vento, conforme NBR 6123. 

a.2.1.3) Vibrações de máquinas e equipamentos,  montagem e desmontagem, impactos 

causados pelos fluídos em operação, variação de temperatura, dilatações térmicas, cargas 

combinadas e peculiares. 

             a.2.1.4) Considerar peso da água e o peso do material filtrante. 

A contratada poderá optar por fornecer os módulos fabricados em tubos ou em chapas. 

b) O revestimento para tubos deve atender à AWWA C210 ou AWWA C222 ou DIN 30670 ou DIN EN 

10289; a pintura epóxi de ter no mínimo 1000 micrômetro de espessura externa e 406 micrometro 

interno (para tubos). Para o caso de fornecimento em chapas verificar o item "8.c" desta 

especificação. 

b.1) O revestimento externo e interno do reservatório deve ser na cor branca Munsell N 9,5. 

c) Proteção anticorrosiva e esquema pintura para chapas e demais peças metálicas (exceto quando 

fabricado em tubo): grau 8 (oito) de padrão visual da superfície para intemperismo para superfícies 

pintadas; pintura existente quase intacta, em área com corrosão menor que 0,1 % da superfície; 

preparação de superfície conforme ISO 8501-1 por jateamento abrasivo (NBR 15239); superfícies 

podem ser galvanizadas a quente; tratamento de jateamento com perfil de rugosidade entre 25µm e 

50 µm (decapagem); classificação da atmosfera: C5X Áreas costeiras e marítimas com elevada 

salinidade e humidade. Edifícios ou áreas com condensações permanentes e contaminação elevada; 

deve ser aplicada a norma ISO 12944 para procedimento de pintura C5X. 

c.1) Para áreas internas, pintura com epóxi atóxico 320 µm e esquema de pintura a ser aprovado 

pela Sanepar. 

c.2) Para áreas externas, pintura epóxi conforme esquema abaixo: 

Tabela 02: Esquema de pintura externa. 

Tipo da tinta Esquema de pintura Espessura 

Primário rico em zinco 1 x C-Pox Primer ZN 800 100 µm 

Intermédio epóxi 1 x C-Pox S990 Mio FD 140 µm 

Poliuretano 2 x C-Thane RPS HS 80 µm 
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Espessura total - 320 µm 

d) A aplicação de logotipo deve ser confeccionado conforme padrão da empresa em duas posições 

externas do costado (https://manualdamarca.sanepar.com.br/logomarca); o tamanho do logotipo e da 

letra deve ser compatível com o diâmetro e altura do filtro.  

e) Deve ser apresentado certificado de potabilidade dos materiais realizado de acordo com a ANSI/NSF 

61 para todos os materiais em contato com a água; as tintas aplicadas devem ser atóxicas com 

relatório de estudo de avaliação dos requisitos de saúde realizado em laboratório com 

reconhecimento da conformidade aos princípios da BPL da CGCRE/Inmetro, com declaração LARS 

– Laudo de Atendimento dos Requisitos da Saúde, segundo a norma regulamentadora ANSI/NSF 61. 

f) Deve ser instalada borracha de vedação entre o material do módulo e a base de concreto, para evitar 

corrosão. 

g) Parafusos, porcas e arruelas em aço carbono. 

h) Chumbadores de pós-concretagem por adesão química; não pode ser aplicado chumbador químico 

tipo ampola ou mecânico (exemplo: tipo parabolt); deve ser calculado o comprimento do 

chumbador a ser embutido conforme NBR 6118, mas a profundidade de ancoragem não deve ser 

menor que o cobrimento da armadura (40mm); tração 800 MPA; limite de escoamento 640 MPA; 

dureza HCR 22 à 32.  

i) Escada a 45° sem espelho em aço carbono ASTM 1018SS Grau 40 contendo patamar a cada 300mm 

no máximo; a ser definido o desenho pela contratada conforme condições locais; largura: 800mm; 

altura do degrau de 160 até 200mm, piso degrau: 250 mm para escada sem espelho; admite-se 

projeção de 10mm (dez) de um degrau sobre o outro; degrau, patamar e passarela confeccionado 

com grade; ângulo de 30 até 38 graus; esquema de pintura conforme o item "8.c" pintura com 

pigmentação Munsell 5Y8/12. Passarela para acesso sobre filtro(s), abrangendo toda a extensão 

superior (diâmetro) para visualização do processo, manutenção e limpeza. 

j) Guarda corpo em aço carbono ASTM 1018SS Grau 40; esquema de pintura conforme o item "8.c" 

pintura com pigmentação Munsell 5Y8/12; barra grega de 200mm, travessão intermediário a 

700mm do piso e travessão superior abaulado a 1200mm do piso; montantes a cada metro 

acessórios metálicos, parafusos e acessórios em inox 316. Perfis com 50,8mm e 6,35mm de 

espessura; fixação no módulo detalhado conforme fabricante. 

k) Degraus e patamares confeccionados com grade em aço carbono ASTM 1018SS Grau 40; vigas 

portantes de 38mm (Altura), 25mm e 3mm(espessura); malha de 25, 30 ou 35mm x 50mm x 30mm 
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(altura); barra de ligação de 6,35mm; barra portante: plana; vão máximo entre apoio: 1000mm; 

antiderrapante. 

i) Perfis estruturais para suporte do fundo falso, suporte para escada e patamar podem ser perfis tipo 

“H”, “I” ou “L”; projetados para suportar as devidas cargas; seguindo o mesmo esquema de pintura 

conforme definido no respectivo item desta especificação. 

j) A contratada é responsável pelo projeto, fornecimento e instalação da iluminação externa para o 

módulo de filtração, considerando a necessidade de operação em período noturno. 

k) A contratada é responsável pelo projeto, fornecimento e instalação do sistema de Proteção contra 

Descargas Atmosféricas (PDA) para o módulo de filtração. 

l) Toda a instalação deverá ser protegida catodicamente por corrente impressa, sendo esse sistema de 

proteção projetado, fornecido e instalado pela contratada. 

 

9. ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO 

a) Instalação 

Faz parte do escopo o fornecimento e a instalação da infraestrutura para elétrica e automação para 
interligação dos painéis de elétrica e automação, acionamento e proteção até os equipamentos do processo 
dos filtros, até as dosadoras de produtos químicos e até os painéis elétricos e de automação existentes. Inclui 
eletrocalhas, leitos e eletrodutos de material metálico resistente a corrossão e a exposição as intempéries e 
adversidades do local de instalação. No escopo também deve ser dimensionados, fornecidos e instalados os 
suportes e demais acessórios necessários a montagem; o material dos suportes deve ser compatível com a 
estrutura dos filtros e com resistência mecânica adequada a carga das eletrocalhas e eletrodutos. 

Devem ser fornecidos os cabos, equipamentos, instrumentos de processo, dispositivos de proteção de surto 
(DPS), alarmes, equipamentos de segurança (chave geral, disjuntores, contatores, fusíveis, reles térmicos, e 
outros). 

Devem ser executadas todas as interligações necessárias ao funcionamento de maneira automatizada, com 
opção auxiliar para operações de manobras manuais. 

Os serviços e fornecimentos devem atender ao MPOEA-Manual de Projetos e Obras de Elétrica e de 
Automação da Sanepar e MOS-SEAI – Manual de Obras de Saneamento – Elétrica e Automação. 

Deve ser fornecida e instalada a iluminação para o módulo de filtração. Mínimo quatro refletores em LED 
100W e dois postes. 

Devem ser fornecidos todos os materiais e serviços necessários à instalação e ajuste do sistema fornecido, 
bem como a recuperação da pintura e acabamento que por ventura sejam danificados e a promoção da 
limpeza do local e do sistema fornecido. 

Cabe ao fornecedor executar a alimentação elétrica do quadro elétrico e de automação dos filtros até o 
painel existente na ETA e a interligação da fibra óptica com o sistema de automação existente da 
SANEPAR. 
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b) Painel elétrico e de automação 

Os painéis devem ser fornecidos atendendo as normas técnicas brasileiras e as normas regulamentadoras 
NR10 e NR12, contemplando os  comandos e proteções dos equipamentos. 

Dimensões: suficientes para comportar os dispositivos de acionamento, de proteção, de controle e de 
intertravamento dos equipamentos para operação do módulo de filtração fornecido, prever espaço para 
expansão de no mínimo 20%. 

Material: alumínio, com chapa de espessura mínima de 3,0 mm, ou aço inox 304, adequado ao ambiente 
agressivo. 

Tensão de alimentação disponível: conforme item Acessórios e Interligação ao Sistema Existente. A 
compatibilização de tensão deve ser ser realizada pela Contratada. 

Potência total instalada: dimensionada pela Contratada, levando em conta a melhor eficiência energética dos 
equipamentos. 

Grau de proteção: IP-54, instalação ao tempo. 

Tipo de controle do painel elétrico: modo local (operação apenas manual), utilizando chaves e botões no 
painel. Modo Remoto (operação manual e automática), por meio do CLP – interface da IHM do painel e do 
sistema supervisório no CCO. 

Protocolo de comunicação com sistema de automação da Sanepar: modbus TCP. 

Integração dos equipamentos ao CLP: sinais discretos e analógicos ou rede de campo profibus ou profinet ou 
modbus TCP. 

 

Deve ser fornecido, instalado e configurado CLP compatível com o modelo existente no 01QA1A 
(EET01/02/EET04), conforme especificação técnica anexa. 

Deve ser fornecida, instalada e configurada uma IHM no mínimo com tela 7” para operação local e ajuste do 
controle do processo da ETA, conforme especificação técnica anexa. 

O painel de automação deve possuir sistema de alimentação de emergência, utilizar fontes 24Vcc UPS com 
bateria para autonomia de 90 minutos. Este sistema de emergência deve atender o CLP, sistema de 
comunicação e instrumentação. 

As saídas digitais do CLP devem acionar um relê e o relê aciona o equipamento em campo. 

Os sinais que entram no painel de automação devem ser projegidos com protetor de surto. 

O sistema de automação deverá controlar as dosagens de produtos químicos, processo de lavagem dos filtros 
e os demais necessários para a operação do módulo de filtração fornecido. 

deverá apresentar a topologia de comunicação projetada para o sistema, sendo que a mesma deverá ser 
compatível com a topologia de comunicação projetada para área da ETA. 

O programa aplicativo elaborado para o CLP, IHM e supervisório não devem conter senha contra edição. 

A contratada é responsável em fornecer sobressalente para a CPU e módulos de expansão do CLP. 

 

Os painéis deverão fornecer, através dos módulos de automação, dados das variáveis do processo, incluindo 
vazão instantânea. A IHM deve permitir visualização e ajustes do processo pelo operador (dos tempos de 
processo, vazões, faixas de operação e controle, dentre outros), assim como senha de proteção para evitar 
acesso de pessoas não autorizadas. Também deve fornecer informações de alarmes, proteções e status de 
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automático/manual, equipamentos ligados/abertos e em falha, bem como o comando liga/desliga e 
abre/fecha individual dos equipamentos, conforme MPOEA – Volume 5 na ultima versão disponível. As 
mesmas telas devem ser utilizadas para configurar as novas telas que serão programadas no sistema de 
supervisão da ETA, que será utilizado para visualização e ajustes do sistema implantado. 

Após aprovada a lógica de operação do sistema (programa aplicativo do CLP), deverá ser disponibilizada, 
pela contratada, uma lista com as memórias de programação das variáveis, comentadas conforme versão 
aprovada do diagrama funcional do projeto eletromecânico dos quadros de força, comando e automação. A 
base desta programação deve ser o diagrama lógico e de controle a ser elaborado pela Contratada e aprovado 
durante o processo de aceitação do sistema pela Sanepar. 

Os equipamentos de influência direta na operação dos filtros, tais como válvulas, comportas, etc., fornecidas 
neste escopo ou mesmo já instaladas no local, e que necessitem de partida, controle ou manobras para 
realizar qualquer operação dos equipamentos também devem ser acionadas e controladas pelo sistema. A 
variação dos parâmetros de um equipamento que compõe o sistema deverá, obrigatoriamente e 
automaticamente, levar a um ajuste do regime de trabalho dos demais e assim garantir a operação e 
eficiência do sistema. Todos os conversores de frequência necessários ao controle dos equipamentos devem 
ser fornecidos e instalados no painel. 

 

Os quadros devem ser aprovados pela fiscalização da Sanepar.. 

 
 
c) Mão de Obra 
 
A Contratada é responsável pelo fornecimento de mão de obra especializada para realizar a instalação e 
ajustes de todos os equipamentos e materiais previstos em projeto e no sistema fornecido, assim como 
ajustes nos sistemas existentes para operação remota dos equipamentos, e integração com a estação de 
supervisão da ETA. 

Deve ser fornecida a mão de obra necessária para atender as fases de TAF-Teste de Aceitação de Fábrica da 
lógica, comissionamento e start-up, dentro dos prazos estabelecidos. 

Também é de responsabilidade da Contratada a mão de obra para realizar a programação e integração de 
CLPs, diagrama lógico e de controle, e demais serviços de automação (IHM e supervisório) garantindo a 
operação correta de todas as etapas do sistema e a integração com os sistemas existentes. 

A programação dos CLPs, estações de operação do supervisório e IHM deverão ser realizadas pela 
Contratada com base nos diagramas lógicos e de controle (DLC) a serem desenvolvidos pela Contatada, que 
seguem as normas ISA e SAMA. Ver exemplo nos anexos do Volume V do MPOEA. 

Os DLCs serão elaborados pela Contratada durante a etapa de obra e deverá conter a lógica de operação do 
sistema, contemplando todos os equipamentos/ instrumentos/ atuadores integrados aos CLPs. O DLC deverá 
ser aprovado junto à Sanepar. 

A aprovação dos DLCs pela Sanepar não exime o fornecedor da responsabilidade pela elaboração do mesmo 
e da necessidade de alteração dos DLCs durante o período de TAF, comissionamento e startup, para o 
funcionamento perfeito do sistema fornecido. 
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Seguir as diretrizes estabelecidas no volume V do MPOEA, dentre elas: 

 
� 2.2.4.1 Diretrizes para elaboração e apresentação dos diagramas lógicos e de controle 

� 3.9- Especificação dos Serviços de Integração; 

� 3.9.1- Diretrizes para Programação do Aplicativo do CP; 

� 3.9.2- Diretrizes para Programação do Aplicativo do Supervisório; 

� 3.9.3- Diretrizes para Programação do Aplicativo da IHM Local; 

� 3.10.1- TAF – Testes de Aceitação em Fábrica; 

� 3.10.2- Comissionamento do Sistema; 

� 3.10.3 – Start-up do Sistema 

� 4- Definição de Endereços IP de Automação; 

� 5- Anexo 05: procedimento para definição de TAGs de diagramas; 

� 5- Anexo 08: tabela ISA S5.1 para TAG de instrumentos. 

 
A Contratada deverá implementar no sistema SCADA-VIEW da Sanepar, que possui licença do software GE 
Proficy iFix Client TS,  as telas elaboradas no sistema supervisório da ETA. 

A Contratada deverá incluir no software historiador da Sanepar as variáveis do processo monitoradas no 
sistema de dosagem e filtração fornecido. 

 
É de responsabilidade da Contratada os serviços de remanejamentos que possam ser necessários devido 

a obra ser em uma área existente. 

 

10. BASE E ESTRUTURA 

Para a execução do projeto da fundação e base devem ser utilizados os perfis de sondagem do terreno 

(ANEXO F) e croqui de implantação (ANEXO B). O projeto e execução da fundação e base de concreto é 

de responsabilidade da CONTRATADA. O projeto da interface aço do costado-concreto deverá ser 

desenvolvido pela CONTRATADA considerando as fixações de modo que possibilite a instalação e 

remoções futuras. 

Poderá ser implantada uma base para elevação do módulo de filtração, de forma a permitir que a 

altura total do filtro seja compatível com o transporte do mesmo, sendo o projeto, fornecimento e 

instalação da base de elevação de responsabilidade da contratada. 
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11. ACESSÓRIOS  E INTERLIGAÇÕES AO SISTEMA EXISTENT E 

Tabela 03 – Acessórios e Interligações ao sistema existente 

ITEM DESCRIÇÃO 

Alimentação e Entrada 

de água clarificada 

(decantada) 

a) Alimentação do Módulo de Filtração: 
a.1) Opção 1: com tubulação com diâmetro interno mínimo 400 mm e comprimento 
mínimo 60 metros, derivado da interligação com tubo existente 600 mm (tubo 
existente em Aço Carbono), incluindo válvula de manobra (válvula borboleta) na 
tubulação de alimentação com mesmo diâmetro desta tubulação, conforme ANEXO 
B. 
a.2) Opção 2: com tubulação com diâmetro interno mínimo 400 mm e comprimento 
mínimo 50 metros, derivado do canal existente de água clarificada por meio de 
abertura/furo em parede de concreto a ser executado pela contratada, incluindo 
válvula de manobra (válvula borboleta) na tubulação de alimentação com mesmo 
diâmetro desta tubulação, conforme ANEXO B. 
 

b) Curva 90°, tês e qualquer conexão em aço carbono ASTM 1018SS GR 40; FF ou PF; 
NBR 7675 PN10; Diâmetro com dimensionamento pela Contratada; Conforme NBR 
7675. 

c) Válvula borboleta bi-excêntrica; acionamento manual (tipo alavanca); entre flanges 
(tipo wafer) ou flangeada; PN 10; corpo e face a face AWWA C504 em FD; vedação 
1,2 x PN, sentido único; disco, parafusos, tirantes, porcas, arruelas e buchas do eixo 
em aço carbono; eixo inox martensítico; elastômero EPDM ASTM D2000;  
 

Entrada de inspeção e 

limpeza 

Toco de tubo em aço carbono ASTM 1018SS; PF; NBR 7675 PN10; conforme NBR 7675; 
DN 800, comprimento 25mm; flange cega posicionada com geratriz inferior acima do 
fundo falso. 
 

Canaleta coletora de 

água de lavagem 

Canaleta coletora deve ser confeccionada com chapa de aço carbono ASTM 1018SS Grau 
40; chapa dobrada com dimensionamento pela Contratada. 
 

Fundo Falso 

Devem ter: 

a) fundo falso confeccionado com chapa de aço carbono ASTM 1018SS Grau 40; 
a.1) com furos para passagem de água com dimensionamento pela Contratada; 
a.2) apoios laterais e de fundo devem ser dimensionados para suportar todo o leito 
filtrante, bem como esforços resultantes das lavagens em contra corrente. 

NOTA: se optado pelo uso lavagem com ar, o fundo falso deve ser compatibilizado 

para o uso de crepinas ou similares. 

 

Fundo  

 
Fundo confeccionado com chapa de aço carbono ASTM 1018SS Grau 40; fundo deve ser 
flangeado conforme NBR 7675; deve ser plano. 
 

Saída de água filtrada e 

destinação até 

Reservatório existente 

Toco de tubo em aço carbono ASTM 1018SS GR40: 

a) FF; 

b) PN 10; 
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c) Diâmetro com dimensionamento pela Contratada; 

d) 250mm de comprimento (da ponta até flange); 

e) conforme NBR 7675; 

f) Curva 90°, tês e qualquer conexão em aço carbono ASTM 1018SS GR 40; FF ou 

PF; NBR 7675 PN10; Diâmetro com dimensionamento pela Contratada; 

Conforme NBR 7675. 

g) Válvula borboleta bi-excêntrica; acionamento elétrico e automático para controle 

pelo CLP; entre flanges (tipo wafer) ou flangeada; PN 10; corpo e face a face 

AWWA C504 em FD; vedação 1,2 x PN, sentido único; disco, parafusos, tirantes, 

porcas, arruelas e buchas do eixo em aço carbono; eixo inox martensítico; 

elastômero EPDM ASTM D2000; 

h) Destinação para entrada no Reservatório Apoiado Existente (RAP-01): tubulação 

com comprimento mínimo 20 metros (Diâmetro com dimensionamento pela 

Contratada) e interligação com tubo existente 800 mm (Ferro Dúctil), incluindo 

válvula de manobra (válvula borboleta) na tubulação de destinação com mesmo 

diâmetro desta tubulação, conforme ANEXO B. No trecho de aplicação dos 

produtos químicos (após medidor de vazão e antes da interligação com RAP-01) 

deve ser instalado material plástico (PEAD, PVC DEFOFO) com inibidor de U.V 

para a tubulação de água filtrada. 

 

Descarga de fundo 

Toco de tubo em aço carbono ASTM 1018SS GR40: 

a) FF; 

b) PN 10; 

c) Diâmetro com dimensionamento pela Contratada; 

d) 250mm de comprimento (da ponta até flange); 

e) conforme NBR 7675; 

f) Curva 90°, tês e qualquer conexão em aço carbono ASTM 1018SS GR 40; FF ou 

PF; NBR 7675 PN10; Diâmetro com dimensionamento pela Contratada; 

Conforme NBR 7675. 

g) Válvula borboleta bi-excêntrica; acionamento manual (tipo alavanca); entre 

flanges (tipo wafer) ou flangeada; PN 10; corpo e face a face AWWA C504 em 

FD; vedação 1,2 x PN, sentido único; disco, parafusos, tirantes, porcas, arruelas e 

buchas do eixo em aço carbono; eixo inox martensítico; elastômero EPDM 

ASTM D2000. 

 

Alimentação para 

Lavagem com água 

Tubo em aço carbono ASTM 1018SS GR40: 

a) FF; 

b) PN 10; 

c) Diâmetro com dimensionamento pela Contratada; 

d) 250mm de comprimento (da ponta até flange); 
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e) conforme NBR 7675; 

f) Válvula borboleta bi-excêntrica; acionamento elétrico e automático para controle 

pelo CLP; entre flanges (tipo wafer) ou flangeada; PN 10; corpo e face a face 

AWWA C504 em FD; vedação 1,2 x PN, sentido único; disco, parafusos, tirantes, 

porcas, arruelas e buchas do eixo em aço carbono; eixo inox martensítico; 

elastômero EPDM ASTM D2000; 

g) Tubulação com comprimento mínimo 30 metros (Diâmetro com 

dimensionamento pela Contratada), com interligação com tubo existente 500 mm 

(Ferro Dúctil) proveniente do Reservatório Elevado existente. Uma válvula de 

redução de pressão poderá ser aplicada para compatibilizar a lavagem do filtro. 

 

Descarga e destinação 

da água de lavagem 

Tubo em aço carbono ASTM 1018SS GR40: 

a) FF; 

b) PN 10; 

c) Diâmetro com dimensionamento pela Contratada; 

d) 250mm de comprimento (da ponta até flange); 

e) conforme NBR 7675; 

f) Válvula borboleta bi-excêntrica; acionamento elétrico e automático para controle 

pelo CLP; entre flanges (tipo wafer) ou flangeada; PN 10; corpo e face a face 

AWWA C504 em FD; vedação 1,2 x PN, sentido único; disco, parafusos, tirantes, 

porcas, arruelas e buchas do eixo em aço carbono; eixo inox martensítico; 

elastômero EPDM ASTM D2000; 

g) Destinação da água de lavegem para Poço de Visita existente: tubulação com 

comprimento mínimo 20 metros (Diâmetro com dimensionamento pela 

Contratada),conforme ANEXO B. 

 

Medição de vazão Na tubulação de água filtrada após saída do módulo de filtração, com princípio de 

medição eletromagnético que atenda a especificação técnica no ANEXO E, com caixa de 

proteção e dreno, tampa e escada de acesso. 

 

Aplicação de produtos 

químicos na tubulação 

de água filtrada (após o 

medidor de vazão) 

a) Ácido fluossilícico: com bomba dosadora peristáltica ou diafragma de passo (com 

precisão de dosagem para adequada aplicação) independente alimentada pelo 

tanque existente de ácido fluossilícico e tubulação com comprimento mínimo 85 

metros. Comprimento dos ramais de força e comando/sinais (dimensionados pela 

Contratada): mínimo 100 metros. (conforme croqui no ANEXO B). Observação: 

o Ácido Fluossilícico não poderá ser diluído. 

b) Hipoclorito de sódio: com bomba dosadora (com precisão de dosagem para 

adequada aplicação) independente alimentada pela derivação de tubulação 

existente de hipoclorito de sódio, e tubulação com comprimento mínimo 10 

metros. 
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Comprimento dos ramais de força e comando/sinais (dimensionados pela 

Contratada): mínimo 25 metros.  (conforme croqui no ANEXO B). 

 

Placa de identificação 

do fornecedor 

De material anti-corrosivo, conforme fornecedor: contendo dados de fabricação; nome do 

fabricante; CNPJ; número de série; data de fabricação;  data dos ensaios; capacidade 

nominal; dimensões externas; garantia. 

 

Leito filtrante  Fornecimento e colocação do leito filtrante devem ser realizados pela Contratada. 

 

Alça para transporte Mínimo 04, de material anti-corrosivo, conforme fornecedor 

 

Argolas para içamento 

dos tubos 

De material anti-corrosivo, conforme fornecedor: circular; diâmetro interno de 20mm; em 

lados opostos no topo. 

 

Alimentação elétrica Tensão disponível: trifásica, 220V. Disponibilizada no painel existente 01QDG02. Seção 

do ramal: dimensionamendo pela Contratada. Comprimento mínimo 90 metros, conforme 

croqui ANEXO B . 

 

Interligação com 

sistema de automação 

da Sanepar. 

Protocolo: modbus TCP. Meio físico: fibra óptica, mínimo cabo com 4 fibras. Interligar no 

switch existente no painel 01QA1A (EET01/02/EET04). Comprimento mínimo 120 

metros, conforme croqui ANEXO B . 

 

Sistema supervisório 

existente. 

GE Proficy iFix. GE Proficy iFix Client TS. 

Tabela 03 - Notas e observações: 

Nota 01: A contratada é responsável pelo funcionamento correto e integral dos componentes 

necessários para o sistema de filtração, incluindo desde a interligação para tomada de água 

clarificada/decantada até a disposição da água filtrada dentro do reservatório RAP-01. As 

informações topográficas e de níveis das unidades existentes apresentadas no ANEXO B deverão ser 

confirmadas pela contratada para dimensionamento de todo o sistema de filtração, interligações e 

acessórios. A contratada é responsável pela verificação da necessidade de aumento da carga hidráulica 

na entrada do módulo de filtração para atender as condições de perda de carga do sistema, sendo que, 

ao ser verificada essa condição, poderá ser implantado um conjunto motobomba do tipo “In Line” no 

trecho de alimentação com água clarificada. O projeto, fornecimento e instalação do referido conjunto 

motobomba do tipo “In Line”, bem como as adequações necessárias na entrada de energia e quadros 

para operação do conjunto motobomba, são de responsabilidades da contratada 

Nota 02: As posições dos itens constantes na tabela 03 devem ser aprovados pela Sanepar mediante 
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encaminhamento aprovação do conjunto geral. 

Nota 03: Incluir torneiras de coletas de amostras de água filtrada, conforme indicado no ANEXO A . 

Nota 04: A Contratada será responsável pela compatibilização e ajustes necessários das tubulações e 

conexões para as interligações no sistema existente. 

Nota 05: As tubulações para interligações com o sistema existente poderão ser Ferro Dúctil NBR 7675 e 

7560. 

Observação 01: Deve ser prevista válvula na saída nas saídas das descargas de fundo do(s) filtro. 

Observação 02: Todos os materiais de fixação, sustentação, estiramento sem exceção deve ser em aço inox 
AISI 304L. 
 

Além dos acessórios, o escopo de fornecimento também é composto por: 

a) Embalagens dos itens que necessitem de proteção para transporte. 

b) Montagem completa, com fornecimento total de materiais e mão de obra, incluindo EPI de 

segurança. 

c) Limpeza e desinfecção: Deve seguir o procedimento do fabricante do módulo, a ser analisado e 

aprovado pela Sanepar. Os custos de produtos químicos, da água tratada (com dosagem máxima de 

cloro de 2 mg/l) usados para os testes e mão-de-obra devem estar inclusos com o fornecimento do 

reservatório, sem ônus para a Sanepar. 

d) Verificar as interferências que podem existir e alternar a angulação para um ponto sem interferência; 

e) Todos os projetos devem ser submetidos à aprovação da Sanepar, sendo que o início da execução do 

fornecimento fica vinculado à aprovação efetiva por parte da Sanepar. 

 

15. INSPEÇÃO E TESTES EM FÁBRICA 

Inspeção e testes em fábrica com fornecimento de todo material e mão de obra para execução de testes do 

filtro. A Sanepar deve fazer inspeção do material no local de origem do módulo. Devem ser verificadas as 

quantidades e dimensões especificadas em projeto. Todo o material deve estar à mostra para que sejam feitas 

as devidas medições. Os guarda-corpos e escadas devem ser confeccionados, conforme a NR (Norma 

Regulamentadora) do Ministério do Trabalho. É necessário a apresentação dos testes: 

a) Qualidade da solda (visual e líquido penetrante 100% durante a fabricação.) 

b) Espessura e aderência da tinta. 

c) Teste Hidrostático/de Estanqueidade; 

d) Plaqueta de identificação: fabricante, CNPJ, data de fabricação, data dos ensaios e garantia da 

pintura. 
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e) Após teste hidrostático o interior do reservatório deve ser limpo. 

 

16. COMISSIONAMENTO, PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA 

16.1 Comissionamento 

A contratada deve realizar o transporte e instalação do sistema, conexões, válvulas, sensores e todos os seus 

acessórios, assim como realizar os ajustes e testes necessários e colocação em operação. A execução destes 

serviços por terceiros é autorizada somente com a supervisão de um representante técnico da fabricante, 

sendo necessária a emissão, por parte da mesma, de documento de aprovação dos serviços prestados. Nesta 

fase todos os equipamentos fornecidos e instalados pela obra, devem atingir as performances indicadas no 

projeto.  

O comissionamento deve seguir as orientações contidas nos manuais técnicos da Sanepar, com emissão de 

relatórios e laudos que validem o comissionamento, e acompanhamento da fiscalização. 

16.2 Pré-Operação 

A contratada deve realizar a Pré-operação mínima de 30 dias. Caso os parâmetros estabelecidos pelo anexo 

XX da Portaria de Consolidação N°5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde não sejam 

atingidos neste período deve se manter a pré-operação até seu atingimento sem ônus a contratante. Nesta 

etapa deve ser elaborado e apresentado o manual de operação do sistema, bem como o Plano de Controle 

Operacional (PCO) para aprovação da Sanepar. 

O PCO deve conter, tanto para o afluente quanto para o efluente, as mesmas análises. 

A contratada deve apresentar relatórios diários contendo as atividades realizadas, bem como os resultados 

das análises e os ajustes necessários ao processo para atingimento dos parâmetros e performance do sistema. 

Nessa fase de pré-operação, a operação do sistema será realizada em conjunto com a Sanepar, porém a 

contratada deve ter um responsável presente no local de instalação, no mesmo período de trabalho diurno das 

equipes da Sanepar (entre 8h00min e 17h00min) e enquanto ocorrer a fase de Pré-operação, e que tenha 

conhecimento do sistema.  

 

16.3. Operação Assistida 

Após a instalação, comissionamento, ajustes dos equipamentos e pré-operação, a contratada deve fornecer 

serviço de operação assistida por um período de 15 dias. Um responsável da contratada técnico e/ou 

engenheiro deve estar presente no local de instalação, a fim de prestar assistência às equipes da Sanepar nos 
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ajustes, configurações, manutenções e quaisquer outros problemas e situações ocorrentes na operação dos 

equipamentos fornecidos, assim como supervisão, orientação e correção dos procedimentos de trabalho. O 

responsável da contratada deve estar presente no local de instalação, no mesmo período de trabalho diurno 

das equipes da Sanepar (entre 8h00min e 17h00min), mantendo-se disponível no período de 24h por dia para 

eventuais necessidades. 

 

17. TREINAMENTO 

Deve ser fornecido treinamento de manutenção e operação dos equipamentos e do sistema fornecido. Cada 

módulo operação e manutenção deve possuir uma carga horária mínima de 8 horas, para uma equipe da 

SANEPAR de cinco pessoas. 

O projetista deve comparecer para treinamento 

 

18. TRANSPORTE  

Além do fornecimento e instalação, a Contratada deve ser responsável pelo transporte incluindo os impostos, 

carga e descarga de todo material no local de instalação, armazenamento adequado, vigilância e segurança 

dos materiais durante todo o período do fornecimento até o aceite final. 

 

19. GARANTIA 

A garantia mínima dos módulos e acessórios deve ser de 1 (um) ano a partir da data de início da instalação. 

A garantia deve cobrir qualquer deficiência, defeito ou falha de fabricação identificados pela Sanepar em 

qualquer época, durante a fabricação, inspeção, testes, transporte ou durante o período de garantia acima 

definido. Os defeitos ou falhas devem ser corrigidos imediatamente após a sua ocorrência ou constatação, 

sem qualquer ônus para a Sanepar. Se quaisquer das peças apresentar defeitos por falhas de projeto, 

fabricação ou de execução, a contratada se obriga a substituí-la, sem ônus de qualquer espécie a Sanepar de 

transporte e instalação. Problemas de erosão ou degradação por UV devem ser considerados defeitos de de 

fabricação. Todas as despesas decorrentes do fornecimento e instalação de novos componentes ou acessórios, 

inclusive o transporte para o local é por conta da contratada.  
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20. ANEXOS 

ANEXO A – Esquema de instalação 

ANEXO B – Croqui de implantação 

ANEXO C – EB IHM 

ANEXO D – EB CLP pequeno porte 

ANEXO E – EB Medidor de vazão eletromagnético 

ANEXO F – Perfis de sondagem do terreno 

 

21. RESPONSÁVEL(IS) PELA ESPECIFICAÇÃO 

Especificação elaborada por: 
Nome: Allex Pereira dos Santos 
CREA 102382 D/PR 
Gerência: GPES 
FONE: (41) 3582 2180 
Nome: Eidilaine Ribeiro da Silva 
CFT: 02922106985 
Gerência: GPES 
FONE: (41) 3582 2197 
Nome: Rodrigo de Freitas Abrantes 
CREA 74123 D/PR 
Gerência: GPES 
FONE: (41) 3582 2192 
Nome: Silvia Fernanda Paffrath 
CREA: 134968 D/PR 
Gerência: GPES 
FONE: (41) 3582 2213 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Preenchimento realizado por: 
Nome: Allex Pereira dos Santos 
CREA 102382 D/PR 
Gerência: GPES 
FONE: (41) 3582 2180 
Nome: Eidilaine Ribeiro da Silva 
CFT: 02922106985 
Gerência: GPES 
FONE: (41) 3582 2197 
Nome: Rodrigo de Freitas Abrantes 
CREA 74123 D/PR 
Gerência: GPES 
FONE: (41) 3582 2192 
Nome: Silvia Fernanda Paffrath 
CREA: 134968 D/PR 
Gerência: GPES 
FONE: (41) 3582 2213 
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22. CONTROLE DAS REVISÕES 

Tabela 08 – Controle de revisões 

Rev. Data Descrição: Elaboração: Aprovação: 

01 28/12/2020 Emissão inicial 

Eng.º Allex Pereira dos Santos 

GPES CREA 102382 D/PR 

Téc. Eidilaine R. da Silva 

GPES CFT  02922106985 

Eng.º Rodrigo de Freitas Abrantes 

GPES CREA 74123 D/PR 

Eng.ª Silva F. Paffrath 

GPES CREA 134968 D/PR 

Engº  Leandro A. Novak  

CREA 6471610 D/PR 

02 18/01/2021 

- Inclusão da opção de derivação do 

canal de água clarificada. 

- Inclusão no ANEXO B – Croqui de 

Implantação do nível 966,082 m 

referente ao nível da calha coletora 

(vertedouro) da água filtrada nos filtos da 

ETA Alagados (Filtros Ascendentes) e 

também da opção de derivação do canal 

de água clarificada. 

- Inclusão da opção de base para 

elevação do módulo de filtração. 

- Inclusão da opção de bombeamento 

para água filtrada. 

Eng.º Allex Pereira dos Santos 

GPES CREA 102382 D/PR 

Eng.ª Silva F. Paffrath 

GPES CREA 134968 D/PR 

Engº  Leandro A. Novak  

CREA 6471610 D/PR 

03 05/05/2021 

- Tabela 03: atualizada opção de 

tubulação em material plástico. 

- Tabela 03: inclusão da Nota 05. 

- Item 6 (g): inclusão de uso de crepinas 

ou similares caso opção da implantação 

de um sistema de lavagem por ar. 

- Item 9 (b): inclusão da informação que 

os aplicativos não devem conter senha 

para edição e informação referente 

fornecimento de sobressalentes. 

Eng.º Allex Pereira dos Santos 

GPES CREA 102382 D/PR 

Téc. Eidilaine R. da Silva 

GPES CFT  02922106985 

Eng.º Rodrigo de Freitas Abrantes 

GPES CREA 74123 D/PR 

Eng.ª Silva F. Paffrath 

GPES CREA 134968 D/PR 

Engº  Leandro A. Novak  

CREA 6471610 D/PR 

 



ANEXO A – Esquema de instalação  



ANEXO A – Esquema de instalação 

Filtro Metálico (Módulo de Filtração) para Tratamento de Água 

 
          Planta – desenho esquemático. 

 
 
 

      Corte – desenho esquemático. 
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ANEXO B – Croqui de implantação  





ANEXO C – EB IHM   
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1     OBJETO 
Especificação básica referente aos dados, características construtivas e técnicas para o fornecimento de 
IHM, para uso em Sistemas de Água ou Esgoto da Sanepar. 
 
2  CARACTERÍSTICAS DA IHM  
As características técnicas, construtivas e de montagem estão descritas no Anexo I - Folha de Dados. 
Atender ainda ao item 6 – Características Específicas e Código USMA. 
 
3      PROPOSTA TÉCNICA  
Por ocasião da proposta técnica, o equipamento deverá atender obrigatoriamente os requisitos exigidos 
item 2 - Características da IHM; explicitando com clareza a marca, modelo e características técnicas 
que atendam a especificação. O preenchimento da Folha de Dados, é expressamente obrigatório. 
Poderão ser anexados catálogos ou folhetos, descrevendo e indicando todas as características, 
dimensões, materiais e componentes.  
 
4 GARANTIA  
 
O fabricante deverá garantir que todos os itens fornecidos são construídos conforme as especificações, 
são novos e da melhor qualidade, isentos de erros, vícios ou defeitos de concepção ou projeto, vícios 
ou defeitos de fabricação ou de matéria-prima, têm as dimensões e capacidades suficientes, bem como, 
são constituídos de materiais adequados ao atendimento, sob todos os aspectos das condições de 
operação e oferecem desempenho plenamente satisfatório. 
O tempo de vigência da garantia do sistema e dos equipamentos deve ser de no mínimo 12 (doze) 
meses após o início do seu funcionamento, ou 24 (vinte e quatro) meses após a entrega, o que ocorrer 
primeiro. Equipamentos contidos no sistema que possuírem período de garantia individual devem 
atender o período mínimo exigido ou o período fornecido pelo fabricante caso o mesmo seja superior. 
O fabricante deve se obrigar a dar assistência técnica que se fizer necessária, bem como satisfazer 
plenamente as condições da proposta, efetuando às suas exclusivas expensas as alterações, os reparos, 
as substituições, as reposições e os consertos (inclusive despesas de frete e seguro) de todo e qualquer 
material que dentro do período de vigência apresentar anomalias, vícios ou defeitos decorrentes de 
matéria-prima empregada em sua produção e/ou decorrentes de erros de concepção de projeto e/ou 
fabricação, assim como o não cumprimento de metas de desempenho e eficiência definidas nesta 
especificação e nos demais documentos que a compõe. 
 
5  ANEXOS 

       ANEXO I – FOLHA DE DADOS 

 

6  CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS E CÓDIGO USMA 

          A IHM deve atender as condições abaixo: 
 

Tamanho do visor: Cor do visor: Código USMA 

5.7” / 320x240 pixels 
Colorida, mín. 

256 cores. 
303040 

7” / 800x480 pixels 
Colorida, mín. 
64.000 cores. 

303041 

10” / 800x480 pixels 
Colorida, mín. 
64.000 cores. 

303042 
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                      Demais características da IHM ver ANEXO I. 
 
                    
7     RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO  
 

Especificação elaborada por:  

Nome:   Cezio Carlo Mazuroski   
CREA:   120.144-D/PR   
Unidade:   USPE   
FONE:   (41) 3582-2209   
Data:                  11/05/2017   

 

 
 
8    CONTROLE DAS REVISÕES 

 
Rev. Data Descrição:  Elaboração: Aprovação: 

00 16/03/06 EMISSÃO INICIAL  COMITÊ COMITÊ 
01 14/12/10 Touch screen RODRIGO USPE 

02 01/06/11 PADRONIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES CEZIO USPE 
03 29/05/13 Normas e cor da tela RODRIGO USPE 

04 31/07/14 Tamanho e Resolução LUCIANO USPE 

05 11/05/17 Unificação das especificações com código USMA CEZIO USPE 
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ANEXO I – FOLHA DE DADOS 
 

A CARACTERÍSTICAS PREVISTAS SANEPAR PROPOSTAS 
A1 GERAIS   
01 INSTALAÇÃO Em gabinete abrigado ou gabinete 

ao tempo, fixação vertical pela base. 
 

02 GRAU DE PROTEÇÃO 
FRONTAL / TRASEIRO 

IP65 / IP20  

03 TEMPERATURA AMBIENTE Operação de 0 a 50 °C 
Armazenagem: -20°C a 60°C 

 

04 UMIDADE DO GABINETE 10 a 90% de UR, sem condensação.  
05 CONSTRUTIVAS Protegido por invólucro plástico ou 

similar para encapsulamento das 
partes eletrônicas. 

 

06 CLIMATIZAÇÃO DOS 
CIRCUITOS  

Indicar atendimento a tropicalização 
dos circuitos. 

 

07 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Deverá atender a norma IEC 61131-
2 e, IEC61000-4 ou IEC801-4 em 
relação à rigidez dieletrica, nível de 
impulso, imunidade a ruído elétrico, 
severidade de descargas 
eletrostáticas e imunidade a campo 
eletromagnético irradiado. 

 

08 ALIMENTAÇÃO 24 Vdc, +/- 20%  
A2 CAPACIDADES / FUNÇÕES   
09 MEMÓRIA PARA APLICAÇÕES Mínimo 512kB  
10 INTERFACES DE 

COMUNICAÇÃO 
Ethernet RJ45  

11 PROTOCOLO DE 
COMUNICAÇÃO 

TCP/IP  

12 MENSAGENS DE 
ALERTA/ALARME 

Sim, com texto editável e exibição 
no visor configurável, de acordo 
com o valor das variáveis. 

 

13 NÚMERO DE MENSAGENS 
CONFIGURÁVEIS 

Mínimo 200  

14 NÚMERO DE MENSAGENS 
ATIVAS, SEM SUBSTITUIÇÃO 

Mínimo 64  

15 NÚMERO DE TELAS Mínimo 50  
16 SENHA DE SEGURANÇA Mínimo oito níveis.  
17 RELÓGIO Sim  
A3 VISOR   
18 TIPO LCD TFT ou FSTN; Touch Screen .  
19 FORMA DE APRESENTAÇÃO Texto e Gráfica  
20 TAMANHO MÍNIMO DO TEXTO 5 mm  
A4 TECLADO    
21 TECLADO NUMÉRICO Sim, no visor touchscreen.  
22 TECLAS DE NAVEGAÇÃO Sim, no visor touchscreen.  
23 TECLAS DE FUNÇÃO Indicar disponibilidade  
24 LED’s nas teclas de função Indicar disponibilidade  
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A  CARACTERÍSTICAS PREVISTAS SANEPAR PROPOSTAS 
A5 SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO 
25 SOFTWARE FORNECIDO 

COM A IHM E COM LICENCA 
PARA USO DA SANEPAR 

Para programação, configuração e 
diagnóstico da IHM. 
Versão mais atualizada para 
instalação em plataforma Windows 
XP ou superior. (Notebook). 

 

A6 PROGRAMAÇÃO   
26 DRIVERS DE COMUNICAÇÃO Configuráveis via software, 

específicos para cada tipo de 
interface. 

 

A7 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA    
27 DOCUMENTAÇÃO DO 

PROGRAMA DESENVOLVIDO 
PARA A IHM 
(2 vias em CD) 

Comentado. 
Configuração e parâmetros internos 
utilizados. 

 

28 DOCUMENTAÇÃO DO 
SOFTWARE DE 
PROGRAMAÇÃO DA IHM 
(1 via impressa e 1 via CD) 

Manuais de instalação, programação 
e ajuda do software 
(Preferencialmente em idioma 
Português). 

 

29 DOCUMENTAÇÃO DA IHM 
(1 via impressa e 1 via CD) 

Manuais de instalação, configuração, 
operação, manutenção corretiva e 
preventiva (Preferencialmente em 
idioma Português). 

 

A8 ACESSÓRIOS   
30 ACESSÓRIOS GERAIS - Cabos e conectores para 

programação (2 jogos). 
- Cabos e conectores para 

interligação com o CP ou rede de 
comunicação. 

 

A9 CERTIFICAÇÕES   
31 CERTIFICAÇÕES 

 
Comprovar o atendimento das 
normas citadas nos itens 11 e 12, 
através de laudos técnicos emitidos 
por laboratórios oficiais. 
 

 

A10 GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
32 GARANTIA ATENDER O DESCRITO NO 

ITEM 4. 
 

33 ASSISTÊNCIA TÉCNICA SIM 
 Especificar política de assistência 
 técnica, indicar local, contato e 
 metodologia de atendimento. 
 

 

MARCA / MODELO de referência HMISTU855 (color) (5,7”) Schneider 
ou similar; 
HMIGXU3512 (color) (7”) Schneider; 
KTP700 basic (color) (7”) Siemens; ou 
similar. 
HMIGXU5512 (color) (10”) Schneider; 
KTP1200 basic Siemens; ou similar 

 

 



ANEXO D – EB CLP pequeno porte  
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1     OBJETO 
Especificação básica referente aos dados, características construtivas e técnicas para o fornecimento de 
Controlador Lógico Programável de pequeno porte para uso em Sistemas de Água ou Esgoto da Sanepar. 
 
2  CARACTERÍSTICAS DO CONTROLADOR  
As características técnicas, construtivas e de montagem estão descritas no Anexo I - Folha de Dados. 
Atender ainda ao item 6 – Características Específicas e Código USMA. Seus acessórios estão descritos no 
item 7 – Acessórios. 
 
3      PROPOSTA TÉCNICA 
Por ocasião da proposta técnica, o equipamento deverá atender obrigatoriamente os requisitos exigidos no 
item 2 - Características do Controlador; explicitando com clareza a marca, modelo e características técnicas 
que atendam a especificação. O preenchimento da Folha de Dados, é expressamente obrigatório. Poderão ser 
anexados catálogos ou folhetos, descrevendo e indicando todas as características, dimensões, materiais e 
componentes.  
 
4 GARANTIA  
 
O fabricante deverá garantir que todos os itens fornecidos são construídos conforme as especificações, são 
novos e da melhor qualidade, isentos de erros, vícios ou defeitos de concepção ou projeto, vícios ou defeitos 
de fabricação ou de matéria-prima, têm as dimensões e capacidades suficientes, bem como, são constituídos 
de materiais adequados ao atendimento, sob todos os aspectos das condições de operação e oferecem 
desempenho plenamente satisfatório. 
O tempo de vigência da garantia do sistema e dos equipamentos deve ser de no mínimo 12 (doze) meses após 
o início do seu funcionamento, ou 24 (vinte e quatro) meses após a entrega, o que ocorrer primeiro. 
Equipamentos contidos no sistema que possuírem período de garantia individual devem atender o período 
mínimo exigido ou o período fornecido pelo fabricante caso o mesmo seja superior. 
O fabricante deve se obrigar a dar assistência técnica que se fizer necessária, bem como satisfazer plenamente 
as condições da proposta, efetuando às suas exclusivas expensas as alterações, os reparos, as substituições, as 
reposições e os consertos (inclusive despesas de frete e seguro) de todo e qualquer material que dentro do 
período de vigência apresentar anomalias, vícios ou defeitos decorrentes de matéria-prima empregada em sua 
produção e/ou decorrentes de erros de concepção de projeto e/ou fabricação, assim como o não cumprimento 
de metas de desempenho e eficiência definidas nesta especificação e nos demais documentos que a compõe. 
 
5  ANEXOS 

       ANEXO I – FOLHA DE DADOS 
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6  CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS E CÓDIGO USMA 

          O controlador lógico programável deve atender as condições abaixo: 
 

Descrição 

Controlador Programável pequeno porte, 24Vcc, com 24ED, 
16SD, porta ethernet modbus/TCP (cliente/servidor) e porta 
serial RS485 Modbus RTU.  

 
7  CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS E CÓDIGO USMA 

          O controlador lógico programável deve atender as condições abaixo: 
 

Descrição 

*Módulo de entrada digital com 8ED, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de entrada digital com 16ED, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de entrada digital com 32ED, para controlador 
programável pequeno porte. 

*Módulo de saída digital com 8SD, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de saída digital com 16SD, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de saída digital com 32SD, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de entrada analógica com 4EA, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de entrada analógica com 8EA, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo misto de entradas e saídas analógicas com 4EA / 2SA, 
para controlador programável pequeno porte. 

*Módulo de saída analógica com 4SA, para controlador 
programável pequeno porte. 

Módulo de comunicação Modbus RTU RS 485/232, para 
controlador programável pequeno porte. 

 
                    *Itens inclusos/alterados 
                      Demais características do controlador ver ANEXO I. 
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8     RESPONSÁVEL PELA ESPECIFICAÇÃO  
 

Especificação elaborada por:  

Nome:   Cezio Carlo Mazuroski   
CREA:   120.144-D/PR   
Unidade:   USPE   
FONE:   (41) 3582-2209   
Data:                  12/05/2017   

 
 
 

9    CONTROLE DAS REVISÕES 
Rev. Data Descrição: Elaboração: Aprovação: 

00 16/03/06 EMISSÃO INICIAL  COMITÊ COMITÊ 

01 07/06/06 Atualização conforme inovações do mercado RODRIGO USPE 

02 27/05/09 Inclusão de Modbus TCP/IP na comunicação RODRIGO USPE 

03 07/07/10 Atualização conforme inovações do mercado JOANNA USPE 

04 01/06/11 PADRONIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES  CEZIO USPE 

05 19/04/13 ATUALIZAÇÃO DAS NOTAS E MEMÓRIAS RODRIGO USPE 

06 19/11/13 ATUALIZAÇÃO DE NORMAS JOANNA USPE 

07 12/05/15 Alteração do item 16 JOANNA USPE 

08 12/05/17 Unificação das especificações com código USMA  CEZIO USPE 

09 10/09/2018 Alterações em código da EB, itens 2 e 6. Inclusão 
do item 7. 

JONAS SESTREM GPES 

10 21/05/2019 Inclusão de acessório no item 7. JONAS SESTREM GPES 

*11 *24/05/2019 *Inclusão de acessórios no item 7. *JONAS SESTREM *GPES 
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ANEXO I – FOLHA DE DADOS 
 

A CARACTERÍSTICAS  PREVISTAS SANEPAR  PROPOSTAS 

A1 GERAIS 

01 INSTALAÇÃO  Em gabinete abrigado ou gabinete ao 
tempo, fixação vertical pela base. 

 

02 GRAU DE PROTEÇÃO IP20  

03 TEMPERATURA AMBIENTE Operação de 0 a 55 °C 
Armazenagem: -25°C a 70°C 
Atendendo a norma IEC 61131-2 

 

04 UMIDADE DO GABINETE 30 a 95% de UR, sem condensação conforme 
norma IEC 61131-2. 

 

05 CONSTRUTIVAS  CPU, fonte e I/O’s integradas em módulo 
único; instalação em trilho. Capacidade 
de expansão através da adição de 
módulos, com diferentes combinações 
de entradas e saídas digitais e 
analógicas; instalação em trilhos. CPU e 
módulos protegidos por invólucro 
plástico ou similar para encapsulamento 
das partes eletrônicas. 

 

06 CLIMATIZAÇÃO DOS CIRCUITOS  Indicar atendimento a Tropicalização dos 
circuitos. 

 

07 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS Deverá atender a norma IEC 61131-2 e 
IEC61000-4 em relação à rigidez 
dielétrica, nível de impulso, imunidade a 
ruído elétrico, severidade de descargas 
eletrostáticas e imunidade a campo 
eletromagnético irradiado. 

 

08 CARACTERÍSTICAS DE 
MANUTENÇÃO 

Conectores para as entradas e saídas, 
permitindo a substituição da CPU ou 
módulo de E/S sem interferir na fiação 
de campo. 

 

A2 UCP   

09 CAPACIDADE DE 
PROCESSAMENTO DA UCP 

Tempo menor ou igual a 1 µs para 
processar 1 instrução Booleana. 

 

10 RELÓGIO Tempo real com calendário  

11 MEMÓRIA MINIMA 
Em Kbyte  

O dimensionamento da CPU deve ser 
realizado pela contratada, ampliando as 
memórias para suportar os programas 
desenvolvidos para a aplicação, caso 
necessário, sem custo adicional para a 
Sanepar. O dimensionamento deve 
levar em consideração que, após 
carregado o programa e as 
configurações na CPU, deve restar 
ainda 20% da memória total livre para 
posteriores modificações e ampliações 
do sistema. 

 

12 CONTROLADOR PID SIM  

13 MEMÓRIA RETENTIVA (NÃO-
VOLÁTIL) 

Os dados são armazenados na memória 
retentiva sem necessidade de bateria. 

 

14 LED´s  DE DIAGNÓSTICO Mínimo obrigatório: sinalização de 
execução e sinalização de falha. 

 

15 ALIMENTAÇÃO Alimentação primária 24 Vcc.  
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A CARACTERÍSTICAS  PREVISTAS SANEPAR  PROPOSTAS 

A3 CARTÕES DE I/O   

16 ENTRADAS DIGITAIS 24 Vcc, com led de indicação de estado, 
isolação galvânica. 

 

17 SAÍDAS DIGITAIS À relé/2A ou transistor PNP 24Vcc, 
com led de indicação de estado. 

 

18 ENTRADAS ANALÓGICAS 4 a 20 mA, 24 Vcc, conversor A/D  ≥ 12 
bits. 

 

19 SAÍDAS ANALÓGICAS  4 a 20 mA, resolução ≥ 12 bits.  
20 CAPACIDADE DE EXPANSÃO 

DE MÓDULOS LOCAIS 
≥ a 3 unidades  

A4 COMUNICAÇÃO    
21 INTERFACE SERIAL PARA 

COMUNICAÇÃO VIA MODEM OU 
RÁDIO-MODEM 

- Interface de comunicação RS232 ou 
RS485 para comunicação função 
mestre e escravo; 

- Velocidade ≥ 9600 bps. 

 

22 INTERFACE DE 
PROGRAMAÇÃO 

- Exclusiva para programação, não 
podendo ser comprometida com 
qualquer outra interface de 
comunicação, mesmo que de uso 
intermitente; 

- Deve estar sempre ativa, para 
monitoração e forçamento de 
operandos. 

- Pode ser utilizada a porta ethernet 
para programação via switch. 

 

23 INTERFACE ETHERNET 
INDUSTRIAL 

- Comunicação através do protocolo: 
     Nível de transporte: TCP 
     Nível de rede: IP 

Nível de aplicação: Modbus TCP/IP, 
ISO sobre TCP e Profinet 

     Modo de conexão: Cliente e 
Servidor 
- Interface com conector RJ45; 
- Led´s indicadores de estado; 
- Auto-teste embutido no módulo; 
- Configuração da rede via software.  

 
 

A5 SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO  
24 SOFTWARE FORNECIDO COM 

O CLP E COM LICENCA PARA 
USO DA SANEPAR 

- Para programação, configuração e 
diagnóstico do CP; 

- Versão mais atualizada para 
instalação em plataforma Windows 
XP, para PC portátil (notebook). 
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A CARACTERÍSTICAS  PREVISTAS SANEPAR  PROPOSTAS 

A6 PROGRAMAÇÃO    
25 PROGRAMAÇÃO 

DESENVOLVIDA 
Ladder, em conformidade com a norma 
IEC 61131-3. 
- Estruturada, permitindo a chamada 

condicional de subrotinas e funções; 
- Módulo de configuração do CP; 
- Módulo de inicialização de variáveis 

na energização do CP; 
- Alteração do programa on-line, sem 

interrupção do processamento; 
- Monitoração em vídeo dos estados e 

valores de mais de uma lógica 
simultaneamente. 

 

26 FERRAMENTAS DE TESTES - Forçar valores/variáveis e/ou 
entradas/saídas. 

- Monitoramento de variáveis on-line. 

 

27 DRIVERS DE COMUNICAÇÃO - Configuráveis via software, 
específicos para cada tipo de 
interface. 

 

A7 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA    

28 DOCUMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA DESENVOLVIDO 
PARA O CP 
(2  vias em CD) 

- Diagrama ladder comentado; 
- Auto documentação do sistema 

sobre parâmetros internos utilizados. 

 
 
 
 

29 DOCUMENTAÇÃO DO 
SOFTWARE DE 
PROGRAMAÇÃO DO CP 
(1 via impressa e 1 via CD) 

- Manuais de instalação, programação 
e help do software (em idioma 
Português). 

 

30 DOCUMENTAÇÃO DO 
CONTROLADOR 
PROGRAMÁVEL 
(1 via impressa e 1 via CD) 

- Manuais de instalação, configuração, 
operação, manutenção corretiva e 
preventiva (em idioma Português). 

 

A8 ACESSÓRIOS   
31 ACESSÓRIOS DE REDE Fornecer todos os componentes (tais 

como cabos, fontes, conectores, 
acopladores óticos, switches, 
conversores, etc ..), necessários para a 
montagem e perfeita operação das 
redes, conforme necessidades 
indicadas em projeto. 

 

32 ACESSÓRIOS GERAIS - Cabos e conectores para 
programação (2 jogos); 

- Rack’s, Slot’s e trilhos; 
- Fontes auxiliares para entradas e 

saídas. 

 

A9 CERTIFICAÇÕES   
33 CERTIFICAÇÕES 

 
Comprovar o atendimento das normas 
citadas nos itens 8, 9, 11, 12 e 30 
através de laudos técnicos emitidos por 
laboratórios oficiais. 
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A CARACTERÍSTICAS  PREVISTAS SANEPAR  PROPOSTAS 

A10 GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
34 GARANTIA  

 
ATENDER O DESCRITO NO 

ITEM 4 
 

35 ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO 
BRASIL 

SIM 
 Especificar política de assistência 
 técnica, indicar local, contato e 
 metodologia de atendimento. 
 

 

E NOTAS  
A configuração de cada CP, em número de cartões de I/O’s e de comunicação, deve atender ao definido na 
respectiva topologia. No caso de módulos de rede, devem ser fornecidos tantos quantos necessários para 
atender à estrutura de rede prevista, considerando o limite de bytes por barramento. No desenho da topologia, 
nem sempre o que está representado por um único cartão pode ser assim atendido, devido a este limite. No 
ato da proposta deverá ser fornecida em anexo a lis ta de CPUs, módulos de expansão, acessórios, 
softwares, etc, organizados por área, contendo a ma rca, modelo e descrição. A topologia de 
comunicação deverá ser atualizada com os equipament os propostos e encaminhada juntamente com a 
proposta.  

 



ANEXO E – EB Medidor de vazão eletromagnético  
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I. OBJETIVO: 

Estabelecer condições e exigências para fornecimento de Medidor de Vazão Eletromagnético para uso em água 

bruta ou tratada, bem como os procedimentos para inspeção de recebimento.  

 

II. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

NBR 5419:2005 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. 

NBR 7675:2005 - Tubos e conexões de ferro dúctil e acessórios para sistemas de adução e distribuição de água – 

Requisitos. 

NBR ISO 6817:1999 - Medição de vazão de líquido condutivo em condutos fechados - Método utilizando 

medidores de vazão eletromagnéticos. 

NBR ISO 9104:2000 – Medição de vazão de vazão de fluidos em condutos fechados – Métodos para avaliação de 

desempenho de medidores de vazão eletromagnéticos para líquidos. 

 

III. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Trata-se de equipamento para medição de vazão de água, a ser instalado em tubulações pressurizadas de sistema 

de abastecimento de água. O equipamento converte os valores de força eletromotriz em valores de velocidade, via 

software integrado. A partir da velocidade e da área da seção transversal do tubo, o equipamento determina a 

vazão da água que passa pelo tubo.  

O conjunto medidor é composto por um elemento primário (tubo medidor) e por um elemento secundário 

(conversor). Maiores detalhes sobre o princípio de funcionamento e características técnicas estão descritas na 

NBR ISO 6817. As características e requisitos específicos estão detalhados na folha de dados em anexo. 

 

IV. TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Deverá ser realizado treinamento sobre instalação, programação, operação, calibração e manutenção, necessários 

para o correto funcionamento, operação e manutenção do medidor. Também devem ser abordados aspectos 

teóricos, relacionados ao princípio de funcionamento do equipamento e aplicações.  

O treinamento deverá ter a duração mínima de 1 (um) dia por turma, com carga horária de 8 horas, abordando os 

seguintes tópicos: 
 

 Princípio de funcionamento, lei de Faraday, força eletromotriz. 

 Descrição do medidor e conversor, componentes, funcionamento. 

 Instalação/montagem mecânica e elétrica (alimentação, proteção contra surto, aterramento). 

 Especificação dos principais componentes. 

 Interferências hidráulicas e eletromagnéticas. 

 Revestimento interno do tubo: tipos x aplicações. 

 Operação e programação do conversor. 

 Verificação: laboratório/campo. 

 Ajuste do zero. 

 Manutenção preventiva, corretiva, preditiva. 

 Limitações: velocidade, condutividade, turbidez, etc. 

 Verificações do medidor: testes de isolação, bobina, diagnósticos. 

 

O treinamento deve intercalar teoria e prática, preferencialmente com um medidor de pequeno diâmetro e um 

conversor, para demonstração do equipamento e realização de parametrização. 
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O local, data-show e o material (exceto o didático) serão de responsabilidade da SANEPAR. Esse treinamento, a 

ser fornecido no(s) local(is) indicado(s) após o processo de aquisição, deverá ser agendado com antecedência 

mínima de 20 (quinze) dias, com o(s) Técnico(s) designado(s) pela  Sanepar. O treinamento pode ser realizado 

em até cinco cidades do Estado do Paraná, de acordo com a quantidade de equipamentos a serem adquiridos, 

conforme o quadro a seguir: 

Quantidade de 

equipamentos 

Número de cidades para realizar o 

treinamento 

1 a 10 - 

11 a 20 Uma cidade 

21 a 50 Duas cidades 

51 a 90 Três cidades 

90 ou mais Cinco cidades 

 

O fornecedor deverá emitir certificado nominal para cada participante. O certificado deve apresentar pelo menos 

o título do treinamento, o local e a carga horária. O local, data-show e o material (exceto o didático) serão de 

responsabilidade da SANEPAR. 

As despesas decorrentes de viagem, estadia e alimentação do(s) instrutor(es), bem como dos materiais didáticos e 

emissão de Certificados de Participação, serão de responsabilidade e ônus exclusivos do proponente. 

 

V. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

O manual de instruções para operação e manutenção deve incluir todos os cuidados, limitações, tolerâncias e 
recomendações para o bom desempenho do equipamento (colocação em funcionamento, proteções, seqüência de 
desmontagem e montagem, desenhos, peças e códigos de reposição). 

Caso haja necessidade de se proceder a manutenção preventiva para o funcionamento adequado do 
equipamento, indicar claramente na documentação técnica a maneira e a frequência com que a mesma deve 
ser realizada. E, se houver custo para essa manutenção (serviços e materiais) o valor de cada manutenção e a sua 
frequência deverão ser explicitados na proposta, dentro do período de garantia do equipamento, passando a fazer 
parte do preço final de fornecimento. 

O manual de instruções deverá ser entregue em Português, além da via original em inglês, no caso de 

equipamento ser importado. Serão aceitos manual em meio digital no formato .pdf. 

VI. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO 

O certificado de calibração de cada um dos equipamentos deve ser assinado com identificação do profissional 

responsável e habilitado, e deverá ser encaminhado em meio digital à SANEPAR, em CD-ROM ou pendrive no 

formato .pdf, por ocasião da entrega do equipamento.  

O ensaio deve ser realizado conforme a norma NBR ISO 9104 – “Medição de vazão de vazão de fluidos em 

condutos fechados – Métodos para avaliação de desempenho de medidores de vazão eletromagnéticos para 

líquidos”, com realização de pelo menos dois pontos dentro da faixa de velocidade de 0,5 à 5,0 m/s, de forma a 

demonstrar a exatidão do medidor. 

O Laboratório de Calibração de Instrumentos de Medição de Vazão deve estar acreditado pelo INMETRO, 

membro da Rede Brasileira de Calibração, para o serviço de calibração de medidor de vazão. Também serão 

aceitos certificados emitidos por laboratórios de calibração que sejam acreditados por instituição membro do 

ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation, devidamente comprovado. 
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VII. INSPEÇÃO 

A inspeção dos equipamentos será realizada na fábrica, quando o lote estiver pronto para o envio, ou no 

recebimento, nas instalações da Sanepar, com verificação dos itens de fornecimento descritos nesta especificação:  

características do equipamento, acessórios, certificado de calibração, manuais, assistência técnica e condições de 

fornecimento. O local de inspeção será definido pela Sanepar em momento oportuno. 

VIII. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

Os medidores até DN 150 (inclusive) devem estar acondicionados individualmente em embalagem de papelão. 

Os medidores de diâmetro maior que DN 150, devem ser acondicionados em estrutura de madeira, condizente 

com as dimensões e peso total, de forma a garantir o transporte seguro do equipamento. Deverão ser fornecidos, 

em embalagens individuais, os acessórios suficientes para uma perfeita operação e manutenção adequada do 

equipamento, além de seus componentes devidamente montados e instalados. Demais acessórios conforme 

assinalados nesta especificação. 

São itens de fornecimento: 

 Equipamento conforme a presente especificação; 

 Acessórios; 

 Treinamento, conforme item IV; 

 Documentação técnica, conforme item V; 

 Certificado de calibração, conforme item VI; 

 Garantia, conforme item IX; 

 Assistência Técnica, conforme item X. 

IX. GARANTIA 

A garantia mínima exigida, a partir da data do seu recebimento pela SANEPAR, para o equipamento e acessórios 
é de: 

 3 (três) anos para o tubo medidor, quanto a pintura e carcaça; 

 2 (dois) anos para o conjunto, contra defeitos resultantes de falhas de projeto e construção, tanto do 
equipamento como de seus acessórios; 

 2 (dois) anos na precisão da medida. 

Caso a garantia do equipamento seja condicionada à realização de manutenção preventiva isto deverá ser 

explícito também neste item da garantia, tal como indicada na documentação técnica. Em não havendo menção 

alguma a essa manutenção preventiva, não caberá ao fornecedor argumentar exclusão da garantia por tal motivo. 

 

X. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A assistência técnica deverá estar estruturada no Brasil, no mínimo a 180 (cento e oitenta) dias antes da data da 
proposta de fornecimento, devidamente comprovado. Deverá possuir pessoal habilitado e treinado na manutenção 
e reparo do equipamento e acessórios, para que eventuais falhas, dentro do período da garantia (cobertas ou não), 
sejam solucionadas num prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos após o envio do equipamento. 

Caso o equipamento, após o conserto, volte a apresentar o mesmo defeito, o prazo acima será de 30 (trinta) dias 
corridos após o envio do equipamento à assistência técnica. O não cumprimento desses prazos ou em caso do 
mesmo equipamento apresentar quatro falhas ou mais (idênticas ou não) no período de garantia, o fato será 
comunicado ao setor de controle de qualidade da SANEPAR e solicitado o cancelamento de cadastro para 
fornecimento. 
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O período compreendido entre a remessa e o retorno do equipamento, consertado em prefeito estado de 
funcionamento, será adicionado ao período de garantia. A garantia de assistência técnica, com reposição de peças 
e acessórios, deverá ser por um período mínimo de 10 (dez) anos a partir da entrega do equipamento. 

Durante o período de garantia, para as falhas cobertas pela mesma, o custo de transporte do equipamento, 
deslocamento de Técnico, deverá ocorrer às expensas do fornecedor. 

XI. DOCUMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS NA PROPOSTA TÉCNICA 

Deverá ser apresentada proposta técnica contendo: 
 
 Características do equipamento proposto (última coluna), preenchidas, compatíveis com as especificações 

constantes no catálogo vigente do proponente e no manual de operação; 
 Catálogo vigente do proponente; 
 Detalhamento técnico com as características de operação; características construtivas; características de 

desempenho; características de materiais, todos em português e mais a via original em inglês se o 
equipamento for importado; 

 Manual de operação, para análise técnica, em português; 
 Certificado de acreditação do laboratório de calibração de vazão, emitido por instituição membro do ILAC 

(International Laboratory Accreditation Cooperation). 
 Lista de acessórios a serem fornecidos; 
 Proposta de treinamento, caso assinalado nesta especificação;  
 Garantia expressa conforme item VIII; 
 Assistência Técnica, constando a razão social e demais informações da(s) empresa(s) credenciada(s); 
 Cronograma de entrega. 

XII. HOMOLOGAÇÃO DO FABRICANTE 

Somente serão adquiridos medidores com marca previamente homologada no cadastro da Sanepar. Os 

procedimentos para homologação da marca estão disponíveis na Instrução de Homologação IH/USMA/059, que 

pode ser obtida no site www.sanepar.com.br no link “FORNECEDORES”. Os procedimentos descritos devem 

ser atendidos na íntegra, inclusive com a disponibilização de um equipamento para realização de testes. 

 

13. RESPONSÁVEIS PELA ESPECIFICAÇÃO 

Os seguintes empregados participaram da elaboração/revisão desta especificação. 

 

Nome CREA Unidade Telefone 

Eng. Marcelo Campiolo Luz PR 104897/D GDOP – Gerência Desenvolvimento Operacional (41) 3330-7247 

Eng. Marcelo Dalcul Depexe RS 129853/D GDOP – Gerência Desenvolvimento Operacional (41) 3330-7218 

Téc. Joben Luiz S. Ribeiro PR-96758/TD GEMCT – Gerência Regional Eletromecânica 

Curitiba 

(41) 3330-7689 
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Anexo  - Folha de Dados 

 

A IDENTIFICAÇÃO 

01 PROPONENTE: 

02 PROPOSTA Nº: 

03 DATA: 

04 CONTATO: 

05 FONE: 

06 LICITAÇÃO: 

B CARACTERÍSTICAS PREVISTAS SANEPAR 
PROPOSTA DO 

FORNECEDOR 

B1 GERAIS   

07 FABRICANTE Indicar  

08 MODELO Indicar  

B2 DADOS DE PROCESSO - FLUÍDO  

09 FLUÍDO Água bruta ou tratada.  

10 TEMPERATURA DO FLUÍDO 0oC a 50oC  

11 PH/CONDUTIVIDADE 3,5 a 9,0  /  5 a 30 µS/cm  

12 TEOR DE CLORO Até 5 ppm.  

13 PRESSÃO MÍNIMA Vácuo parcial de 50 kPa  (5 mca).  

14 PRESSÃO MÁXIMA 

Até    [    ]  1,0  MPa  

          [    ]  1,6  MPa 

          [    ]  2,5  Mpa 
 

 A pressão nominal está 

especificada na descrição do 

equipamento. 
 

 

B3 INSTALAÇÃO LOCAL   

15 
TIPO DE INSTALAÇÃO DO 

CONVERSOR 
Remoto em parede  

16 
TEMPERATURA AMBIENTE / 

UMIDADE 
- 5oC a 60oC  /   5 a 95% U.R.   

17 DIÂMETRO DO TUBO MEDIDOR 

 O diâmetro do medidor está 

especificado na descrição do 

equipamento. 

 

18 TIPO DE CONEXÃO 

- Até DN 100 (inclusive): flangeado ou entre 

flanges (wafer). 
 

- DN 150 ou maior: flangeado. 

NBR 7675 

[    ] PN-10                [    ] PN-25 

[    ] PN-16                [    ] PN-40 
 

 O PN está especificado na 

descrição do equipamento. 

 

19 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

[    ] 220 VCA ± 10% 

[    ]   24 VCC ± 10% 
 

 A alimentação está 

especificada na descrição do 

equipamento. 

 

20 
TRECHO RETO MÍNIMO 

DISPONÍVEL 

10D a montante 

10D a jusante 
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21 
DISTÂNCIA MEDIDOR / 

CONVERSOR 
Máximo de  30 metros.  

22 
DISTÂNCIA TRANSM. / 

ESTAÇÃO  REMOTA 
Máximo de  200 metros.  

B4 DESEMPENHO   

23 FAIXA  DE  VELOCIDADE 0,5 a 5 m/s.  

24 EXATIDÃO 
Igual ou melhor que 0,25% para toda a faixa 

de velocidades. 
 

25 REPETITIVIDADE Igual ou melhor que 0,1% da vazão.  

26 CONSUMO Máximo de 30 Watts.  

B5 ELEMENTO PRIMÁRIO (TUBO MEDIDOR)  

27 TIPO DE MEDIDOR Tubo integral.  

28 
GRAU DE PROTEÇÃO DO 

MEDIDOR 
IP-68, 5 metros PERMANENTE.  

29 CORPO INTERNO 

O corpo interno entre a bobina e o 

revestimento deve ser de aço inoxidável AISI 

304. 

 

30 ISOLAMENTO 

O corpo do medidor deve ser hermeticamente 

selado, com eletrodos, bobinas e cabos de 

interligação devidamente interligados e 

isolados. Os espaços vazios entre as paredes 

interna e externa do tubo medidor deverão ser 

preenchidos com resina, garantindo a 

ausência de umidade no seu interior, para os 

medidores de diâmetro até DN 300 

(inclusive). Para os medidores maiores que 

DN 300, é facultativo o preenchimento com 

resina. 

 

31 REVESTIMENTO 

EPDM, Poliuretano, NBR (Borracha 

Buto Nitrílica), Ebonite, Polipropileno, ou  

PTFE (Teflon). 

 

32 MATERIAL DO ELETRODO Hastelloy C276 ou Aço inox 316.  

33 
CLIMATIZAÇÃO DOS 

CIRCUITOS 
Tropicalização dos circuitos.  

B6 ELEMENTO SECUNDÁRIO (CONVERSOR)  

34 TIPO DE CONVERSOR Remoto.  

35 
GRAU DE PROTEÇÃO DO 

CONVERSOR 
No mínimo,  IP-65.  

36 INDICAÇÃO LOCAL 
Mostrador digital LCD com indicação de 

vazão direta, reversa e volume, over-range. 
 

37 
PROTEÇÃO DE SURTOS 

ELÉTRICOS 

Externa, em cascata (centelhador, varistor e 

transorb) em série com a alimentação elétrica 

/ sinal e bobina, atendendo proteção Nível 2  

conforme NBR 5419. 

 

38 AMORTECIMENTO (“DAMPING”) 
1 a 100 seg. 

 
 

39 AJUSTE DE ZERO 

Automático ou via teclado no conversor de 

sinal. 

 

 

40 MEDIÇÃO DE FLUXO REVERSO 

Duplo com possibilidade de débito da 

totalização. 

 
 

41 DETECÇÃO DE TUBO VAZIO 
Sim. 

 
 



                  

CÓDIGO VERSÃO DATA DA APROVAÇÃO CÓDIGO EB BASE PÁG.           DE 
EB/GDOP/000000003 04 14/08/2020  7            7        

 
ASSUNTO 

Medidor de Vazão Eletromagnético para uso em água 

 

 

IA/MAT/0166-003 

B7 COMUNICAÇÃO / SINAIS   

42 
SINAL DE SAÍDA (VAZÃO 

INSTANTÂNEA) 

[    ] 4 - 20 mA         [  ] PROFIBUS DP 

 O sinal de saída está 

especificado na descrição do 

equipamento. 

 

43 

SAÍDAS DIGITAIS (24 VCC) 

** NÃO SE APLICA PARA REDE 

PROFIBUS 

 1 para totalização (tipo de pulo, seleção 

de largura, ajuste de pulso por volume) e  

 1 para fluxo reverso. 

 

B8 ACESSÓRIOS   

44 
CABOS DE INTERLIGAÇÃO 

MEDIDOR/CONVERSOR. 

*30 (trinta) metros, de acordo com o item C – 

Notas, da presente especificação. 
 

45 

PRENSA CABO PARA 

CONVERSOR (IP-65) E MEDIDOR 

(IP-68) 

1 conjunto por equipamento, sendo: 

- 2 (dois) no tubo sensor; 

- 4 (quatro) no conversor. 

 

46 
PROTETOR DE SURTOS 

ELÉTRICOS 

2 (dois) conjuntos, sendo 1 de reserva, de 

acordo com o especificado no item B6, linha 

36, acompanhado de esquema de instalação. 

 

47 
ANEL OU ELETRODO DE 

ATERRAMENTO DO MEDIDOR 

Anel: 1 conjunto, fabricado em aço 

inoxidável AISI 316, acompanhado de 

esquema de instalação. O diâmetro interno de 

cada anel deve ser do mesmo diâmetro 

interno do medidor, considerando o 

revestimento. 

Eletrodo: em hastelloy C276 ou aço inox 316. 

 

48 

ANEL DE PROTEÇÃO DO 

REVESTIMENTO JUNTO ÀS 

EXTREMIDADES NO CASO DO 

MEDIDOR ENTRE FLANGES 

1 conjunto, no caso de revestimento em PTFE 

(Teflon). 
 

49 TIRANTES 

1 conjunto, no caso de fornecimento de 

conexão entre flanges (tipo WAFER). Os 

tirantes deverão obedecer a furação do flange 

conforme NBR 7675 e a classe de pressão 

assinalada. 

 

C NOTAS 
- CABOS DO ELETRODO E DE EXCITAÇÃO 

 ELETRODO (SINAL): composto de 3 condutores de cobre. A bitola e o número de condutores deve ser dimensionada pelo 

fabricante tendo como referência as distâncias entre eletrônica e tubo sensor. Devem ser consideradas as limitações exigidas de 

resistência /km e capacitância pF/m máximas admitidas pela eletrônica. Cada condutor deverá ser isolado com PVC 

individualmente e possuir blindagem (shield) individual em trança de cobre estanhada com fechamento de 70% e sobre a malha 

nova isolação em PVC. Sobre a isolação deverá possuir enfaixamento em hélice com fita de poliéster e sobre o enfaixamento nova 

blindagem (shield geral) em trança de cobre estanhada com fechamento de 70%. Isolação externa em PVC, resistência mecânica, 

considerar a condição de submergência (máx. 4m) e contato com o solo (lamas). 

 

 EXCITAÇÃO (BOBINA): composto de 2 condutores de cobre. A bitola do condutor deve ser dimensionada pelo fabricante 

tendo em vista as distâncias entre eletrônica e tubo sensor. Deve ser considerada a limitação exigida de resistência máxima 

admitida pela eletrônica. Cada condutor deverá ser isolado com PVC individualmente. Sobre a isolação, deverá possuir 

enfaixamento em hélice com fita de poliéster e, sobre o enfaixamento, blindagem (shield geral) em trança de cobre estanhada com 

fechamento de 70%. Isolação externa em PVC, resistência mecânica, considerar a condição de submergência (máx. 4m) e contato 

com o solo (lamas).  

           Considerar a limitação do diâmetro mínimo e máximo admitido pelo prensa cabo do tubo sensor e eletrônica. 

 

Obs: No elemento primário (tubo sensor) os cabos devem ser montados com a cabeça resinada e prensa cabos instalados. As pontas dos 

cabos de interligação em espera para futura interligação no elemento secundário (conversor) devem ser isoladas com termo contrátil ou 

fita de auto fusão. 
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Identificação do fornecedor 

PREENCHIDO (3ª COLUNA) POR: 

Nome 

 
 

Nº CREA 

Data 

 

Assinatura 

 

 

 

 



ANEXO F – Perfis de sondagem do terreno 
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