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1. INTRODUÇÃO 

O controle de perdas no sistema de distribuição de água é item cada vez mais importante na gestão 

dos recursos hídricos de uma região, pois permite o atendimento às demandas por água resultantes do 

crescimento populacional e desenvolvimento comercial/industrial. Jaguariúna apresentou nos últimos 

anos crescimento populacional acima do previsto, além do constante aumento da demanda industrial; 

neste cenário, tornou-se urgente a redução das perdas de água na rede de distribuição, tanto para 

atendimento das demandas quanto para racionalizar o uso dos recursos naturais em um cenário de 

baixa disponibilidade hídrica. 

Em 2013, em convênio junto ao FEHIDRO, foi elaborado o Plano Diretor de Combate a Perdas no 
sistema de Abastecimento de Água de Jaguariúna. Este Plano Diretor de Perdas aponta uma série 

de empreendimentos, obras, atividades e diretrizes que visam à redução das perdas físicas e de 

faturamento no sistema de abastecimento de água, e apresenta o direcionamento dos investimentos 

necessários para implantação de um sistema de gerenciamento que permita monitorar todas as etapas 

do processo de distribuição de água. A implantação dos empreendimentos relacionados e suas 

respectivas ferramentas, bem como sua operacionalização por parte da Prefeitura do Município de 

Jaguariúna, deverão resultar em ganhos operacionais, economia de recursos naturais e financeiros e 

melhoria no serviço de abastecimento de água prestado à população. 

Este memorial descreve as intervenções e obras necessárias para a Implantação do Projeto de 
Setorização e Instalação de Macromedidores na Rede de Distribuição de Água de Jaguariúna, 

conjunto de atividades que compõe a primeira etapa de ações previstas no Plano Diretor de Perdas. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A implantação dos projetos de setorização e macromedição é fundamental para a racionalização do 

uso dos recursos naturais e para aumento da eficiência de recursos financeiros utilizados no sistema de 

água, pois possibilitará o controle e monitoramento adequado dos parâmetros e características da rede 

de distribuição. A execução do empreendimento também visa à obtenção de melhoras na qualidade do 

serviço de abastecimento de água fornecido à população. 

 

3. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento abrange todo o município de Jaguariúna, através de intervenções e instalações 

localizadas em pontos projetados e espalhados por toda a rede de distribuição de água do município. 

Estão presentes indicações detalhadas das intervenções nos Volumes I e III do Plano Diretor de 

Perdas (anexo). 
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4. OBJETIVOS 

A implantação do projeto de setorização e instalação de macromedidores é a primeira etapa dentre 

as atividades apontadas pelo Plano Diretor de Combate a Perdas do Município; após a implantação 

desta etapa, espera-se a redução das perdas de água a um índice da ordem de 30%, frente aos 40% 

observados atualmente. A redução das perdas de água permitirá o atendimento das demandas por água 

potável e a otimização do uso de recursos naturais e financeiros, e o controle de pressão obtido 

através das intervenções previstas no projeto deverá diminuir a ocorrência de rompimentos de rede, 

dentre outros transtornos. 

Mais detalhes sobre os projetos de Setorização (incluindo controle de pressão) e 
Macromedição, incluindo projetos básicos, diagnósticos, obras, intervenções, listas e tabelas 
podem ser encontradas no Plano Diretor de Perdas (em anexo), conforme indicações e 
referências no decorrer do memorial. 

 

5. DIAGNÓSTICO 

 
5.1.  Projeto de setorização 

 
Na primeira fase dos estudos para o Projeto de Setorização foram realizados os levantamentos 

iniciais do macrossistema considerando o processo de operação que a Prefeitura Municipal de 

Jaguariúna vem realizando para o abastecimento de água da população. Foi coletado junto ao setor de 

operação da Prefeitura que toda água tratada é armazenada nos dezoito (18) principais reservatórios da 

cidade. A partir desses reservatórios é feita a distribuição por recalque e gravidade para toda a rede da 

cidade.  

 

De acordo com a distribuição espacial dos centros de reservação, foi constatado que a Rede de 

Distribuição deverá ter pelo menos quatorze (14) macrosetores de abastecimento, levando-se em conta 

a situação atual com os reservatórios existentes. Foram levantadas as curvas de nível, através das 

informações existentes na Prefeitura Municipal e digitalizadas na planta geral da cidade para permitir a 

análise das pressões estáticas máximas e mínimas nos setores considerados, com a realização 

das adequações que forem necessárias. 

 

De posse das plantas da base cadastral da rede de água (ver Volume II do Plano Diretor de Perdas), 

da estimativa do número de ligações e vazão de abastecimento dos setores, da análise dos respectivos 

reservatórios, e de dados comerciais fornecidos pelo Departamento de Água e Esgoto da Prefeitura de 

Jaguariúna, foi proposta a divisão da rede de distribuição de água em 14 (quatorze) setores, sendo que 

alguns possuem zonas de alta e baixa pressão. Durante a segunda fase de estudos e cálculos, foram 
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monitoradas as pressões em pontos estratégicos dos setores, utilizando-se equipamentos tipo “data 

logger” de pressão instalados nos cavaletes de imóveis, com monitoramento das pressões de 

abastecimento em um período mínimo de 48 horas consecutivas.  Os 14 setores estão relacionados na 

Tabela 01, que também apresenta as pressões verificadas em cada zona de pressão.As plantas com o 

detalhamento, delimitação e base cadastral dos setores encontram-se no Volume III do Plano Diretor de 

Perdas anexo. 

 
Tabela 01: Relação com as pressões máximas e mínimas monitoradas nos 14 setores propostos do 
sistema de abastecimento de água do município de Jaguariúna. 

Setor/Nome Local do Monitoramento Pressão (mca)(horário) 
Máxima Mínima 

Setor 01 – Centro Rua João Pires Germano, 130 51,78 (04:00 h) 30,83 (16:20 h) 

Setor 01 – Centro Rua Paraná, 475-S.João 70,82 (23:50 h) 46,34 (05:50 h) 

Setor 02 – Boa Vista Rua José do C.Menezes,121 48,67 (05:20 h) 17,34 (12:50 h) 

Setor 03 – Sylvio Rinaldi Rua Achilles Bodini,35 49,92 (02:45 h) 33,19 (09:15 h) 

Setor 04 – Dona Luiza Rua Fortunato Lana,205 82,57 (02:00 h) 38,03 (18:40 h) 

Setor 05 – Parque Dos Ipês Rua Abele Ferrari,226-Planalto 42,31 (04:00 h) 20,05 (10:10 h) 

Setor 06 – João Aldo Nassif Rua Poltronieri,181-Nassif 25,12 (03:50 h) 15,14 (12:30 h) 

Setor 06 – João Aldo Nassif Rua Pires,452-Panorama 33,33 (04:45 h) 20,48 (08:25 h) 

Setor 07 – Roseira Rua Gallo,132-Ros.de Cima 20,61 (04:20 h) 3,80 (18:50 h) 

Setor 08 – Cruzeiro Do Sul Rua Cerejeira,164-Ros. de Baixo 34,44 (04:00 h) 22,19 (11:00 h) 

Setor 09 – NovaJaguariúna Rua Osvaldo Tonini,108 57,39 (05:50 h) 38,71 (05:40 h) 

Setor 10 - Florianópolis Rua Candido A.Venturini,214 39,76 (05:30 h) 36,38 (10:10 h) 

Setor 11 – Ana Helena Rua Astini,560-Ana Helena 35,34 (11:10 h) 22,32 (09:00 h) 

Setor 12 – Sto. Antonio Jardim Rua Vitório Dalbó,344-B.Jardim 80,44 (01:20 h) 50,13 (18:30 h) 

Setor 13 – Recreio Da Floresta Rua Lino Angi,350-R.Floresta 92,55 (13:10 h) 70,98 (17:20 h) 

Setor 14 – Colina Do Castelo Rua João P.Leite,222-C.Castelo 38,02 (05:40 h) 3,23 (05:10 h) 
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5.1.1. Setor de Abastecimento 01 – Centro 
 

O Setor 01 – Centro apresenta duas zonas de pressão, sendo uma Zona Alta entre as cotas 

geométricas 630,0 e 600,0m e uma Zona Baixa entre as cotas geométricas 600,0 e 555,0m. O setor 

apresentou uma necessidade de reservação de 1.616,3m3 e como a reservação total da ETA é de 

3.300m3, não haverá necessidade de ampliação da reservação para esse setor. 

As pressões apresentadas na Zona Alta mostram que os valores obtidos estão praticamente dentro 

dos limites fixados pela norma técnica da ABNT –NBR 12.218/1994,que determina valor estático 

máximo de pressão igual a 50,0mca e valor mínimo dinâmico de pressão igual a 10,0mca. Porém, a 

Zona Baixa apresentou valores de pressão estática máxima muito acima do valor fixado, sendo assim é 

recomendado que sejam implantadas na zona baixa duas (02) VRP’s - válvulas redutoras de pressão 

(Ver planta do Setor 01-Centro no VOLUME III do Plano Diretor de Perdas), em locais determinados em 

conjunto com o DAE. As duas (02) válvulas redutoras de pressão (VRP-01 e VRP-02), deverão ser 

instaladas na rede de entrada destas zonas de pressão, visando que as pressões fiquem adequadas e 

permaneçam dentro dos limites fixados pela norma técnica.  
 

5.1.2. Setor de Abastecimento 02 – Boa Vista 
 

O Setor de Abastecimento Boa Vista não tem reservação própria, sendo abastecido diretamente pelo 

reservatório apoiado de concreto Capotuna - com capacidade de reservação total de 1.200m3. O 

reservatório Capotuna recebe água tratada diretamente da Estação deTratamento de Água por meio 

uma (01) estação elevatória com vazão máxima de 200m3/h,que faz o recalque para o reservatório 

através de uma adutora de 315mm – em PEAD. 

 

O Setor 02 apresenta uma única zona de pressão, sendo abastecido diretamente pelo Reservatório 

Capotuna através de uma tubulação deentrada de 150mm. O setor apresentou uma necessidade de 

reservação de 133,5m3, e como o reservatório Capotuna tem uma capacidade máxima de 1.200m3, não 

haverá necessidade de ampliação da reservação para esse setor. As pressões apresentadas neste setor 

mostram que os valores obtidos estão dentro dos limites fixados pela norma técnica da ABNT –NBR 

12.218/1994. 

 
5.1.3. Setor de Abastecimento 03 – Sylvio Rinaldi 

 
O Setor de Abastecimento Sylvio Rinaldi tem reservação própria, porém, está sendo abastecido 

diretamente pelo recalque da ETA, pelo próprio reservatório Sylvio Rinaldi e ainda pelo Reservatório 

Apoiado do Capotuna. O Setor 03 apresenta uma única zona de pressão,sendo abastecido por três (03) 

diferentes fontes de abastecimento, através de uma tubulaçãode entrada de 150mm. O setor apresentou 

uma necessidade de reservação máxima de 561,0m3, e se futuramente for abastecido pelo seu próprio 

reservatório, não haverá necessidade deampliação da reservação para esse setor. As pressões 

apresentadas neste setor mostram que os valores obtidos estão dentro dos limites fixados pela norma 

técnica da ABNT-NBR 12.218/1994. 
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5.1.4. Setor de Abastecimento 04 – D. Luiza 
 

O Setor de Abastecimento Jd. Dona Luiza não tem reservação própria, sendo abastecido diretamente 

pelo recalque da ETA e pelo reservatório apoiado de concreto Capotuna - com capacidade de 

reservação total de 1.200m3. O abastecimento é feito diretamente por meio de uma adutora de 150mm 

até uma Caixa de Quebra Pressão; a partir daí existe uma adutora de 110mm – PVC que distribui água 

tratada para o setor. 

 

O Setor 04 apresenta uma única zona de pressão,sendo que atualmente é abastecido diretamente 

pelo recalque da ETA e reservatório Capotuna. O setor apresentou uma necessidade de reservação 

máxima de 540,9m3 e não haverá necessidade de ampliação da reservação para esse setor. Este setor 

apresentou valores de pressão estática máxima muito acima do valor fixado, sendo assim é 

recomendada a implantação de uma VRP-válvula redutora de pressão (ver planta do Setor 04-Jd. Dona 

Luiza no VOLUME III do Plano Diretor de Perdas), em local determinado em conjunto como DAE e em 

uma única rede de entrada desta zona de pressão, visando à adequação das pressões dentro dos 

limites fixados pela norma técnica. 

 
5.1.5. Setor de Abastecimento 05 – Parque dos Ipês 

 
O Setor de Abastecimento Parque dos Ipês tem um reservatório apoiado metálico com capacidade 

de 120m3, que é abastecido pelo recalque da ETA para o reservatório João Aldo Nassif. O 

abastecimento é feito diretamente por meio de uma adutora de 150mm que deixa uma derivação para o 

reservatório. 

O Setor 05 apresenta uma única zona de pressão,sendo que atualmente é abastecido diretamente 

pelo recalque que também abastece o reservatório Nassif com uma vazão máxima de 180m3/h. 

Atualmente a reservação da ETA alimenta este setor, porém neste projeto de setorização é 

recomendado que o abastecimento seja feito através do reservatório do Parque dos Ipês. Como esse 

reservatório elevado tem capacidade máxima de 120m3, e o volume necessário é de 359,3m3, para 

execução dessaadequação no abastecimento deverá ser ampliada a sua reservação com a implantação 

de outro reservatório com uma capacidade de armazenamento mínima de 300m3. As pressões 

apresentadas neste setor mostram que os valores obtidos estão dentro dos limites fixados pela norma 

técnica da ABNT-NBR 12.218/1994. 

 
5.1.6. Setor de Abastecimento 06 – João Aldo Nassif 

 
O Setor de Abastecimento Nassif tem um reservatório semi-enterrado de concreto com capacidade 

de 1.200m3,que é abastecido diretamente pelo recalque da ETA e por gravidade pelo reservatório 

Capotuna. Existe também um reservatório elevado de fibra com capacidade de 100m3, que recebe água 

através do recalque existente ao lado do reservatório semi-enterrado João Aldo Nassif. O abastecimento 

que vem da ETA é feito diretamente por meio de uma adutora de 150mm. 

O Setor 06 apresenta duas zonas de pressão,sendo que a zona alta é abastecida pelo reservatório 

elevado de fibra (capacidade: 100m3), por meio de um recalque com vazão máxima de 100m3/h, e a 
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zona baixa é abastecida pelo reservatório semi-enterrado de concreto (capacidade: 1.200m3). O setor 

apresentou uma necessidade de reservação total de 458,1m3, portanto não haverá necessidade de 

ampliação da reservação para este setor. As pressões apresentadas nas zonas de pressão alta e baixa 

deste setor mostram que os valores obtidos estão dentro dos limites fixados pela norma técnica da 

ABNT-NBR 12.218/1994. 

 

 
5.1.7. Setor de Abastecimento 07 – Roseira 

 
O Setor de Abastecimento Roseira é abastecido diretamente por gravidade através de uma adutora 

de 250mm, que vem da rede de distribuição da ETA até o reservatório Cruzeirodo Sul. Junto ao 

reservatório Cruzeiro do Sul essa adutora reduz seu diâmetro para 160mm,seguindo até a entrada do 

setor. Nesse setor não existe nenhum reservatório, sendo o seu abastecimento exclusivamente feito por 

gravidade. 

O Setor 07 não possui nenhum reservatório para atender as demandas de hora de maior consumo, 

ficando sujeito as variações de pressões ao longo do dia. Este projeto de setorização recomenda a 

implantação de um reservatório neste setor, que apresentou uma necessidade dereservação máxima de 

173,0m3; portanto será necessária a construção de um reservatório para este setor, com uma 

capacidade mínima de 200m3. 

O DAE de Jaguariúna esta realizando algumas obras nessa região, e uma delas será a implantação 

de um booster junto ao reservatório Jd. Cruzeiro do Sul (capacidade para 600m3), que irá realizar o 

abastecimento deste setor, devendo assim atender as vazões de demanda da rede de distribuição. 

As pressões apresentadas neste setor mostram que os valores obtidos estão abaixo dos limites 

fixados pela norma técnica da ABNT-NBR 12.218/1994, demonstrando que as obras a serem 

executadas deverão regularizar as pressões de abastecimento neste setor. 

 
5.1.8. Setor de Abastecimento 08 – Cruzeiro do Sul 

 
O Setor de Abastecimento Jd. Cruzeiro do Sul tem um reservatório enterrado deconcreto, porém o 

mesmo não realiza o abastecimento do setor. O setor é abastecido porgravidade através de adutora de 

250mm, que sai diretamente da reservação da ETA. O DAE concluiu recentemente uma nova adutora 

com diâmetro de 450mm em PEAD, sem derivações, que irá fazer o abastecimento deste reservatório. 

Assim, este setor não possui nenhum reservatório próprio para o seu abastecimento. As pressões 

apresentadas neste setor mostram queos valores obtidos estão dentro dos limites fixados pela norma 

técnica da ABNT-NBR 12.218/1994. 

 
 

5.1.9. Setor de Abastecimento 09 – Nova Jaguariúna 
 

O Setor de Abastecimento Nova Jaguariúna possui um reservatório semi-enterrado de concreto que 

realiza o abastecimento do setor e possui capacidade para 600m3. O reservatório é abastecido 

diretamente por adutora de recalque com diâmetro de 150mm (em tubo Defofo), que sai da reservação 

da ETA e possui vazão máxima de 100 m³/h. 
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O Setor 09 apresenta uma necessidade de reservação máxima de 430,7m3, sendo que a capacidade 

atual de reservação é de 600m3; portanto, não haverá necessidade de ampliação da reservação para o 

setor. 

As pressões apresentadas neste setor mostram que os valores obtidos estão próximos dos limites 

máximos, fixados pela norma técnica da ABNT-NBR 12.218/1994. Porém, uma região de cotas 

geométricas mais baixas apresentou valores de pressão estática máxima acima do valor fixado, sendo 

assim é recomendado que seja implantada uma VRP-válvula redutora de pressão (ver planta do setor 09 

– Nova Jaguariúna no VOLUME III do Plano Diretor de Perdas Anexo), em local determinado em 

conjunto com o DAE. 

 
5.1.10. Setor de Abastecimento 10 – Florianópolis 

 
O Setor de Abastecimento Florianópolis tem um reservatório semi-enterrado de concreto com 

capacidade para 1.000 m3 e outro reservatório elevado metálico com capacidade para 30m3, que juntos 

realizam o abastecimento do setor. O setor é abastecido diretamente pela adutora de recalque com 

diâmetro de 160mm – PEAD que sai da reservação da ETA. 

O Setor 10 é abastecido diretamente pela ETA por recalque com uma vazão de 100m3/h, através de 

uma adutora de 160mm PEAD. Os cálculos hidráulicos apresentaram uma necessidade de reservação 

máxima de 342,7m3 para esse setor,sendo que a capacidade atual de reservação é de 1.030m3, 

portanto não haverá necessidade de ampliação da reservação para o setor. As pressões apresentadas 

neste setor mostram que os valores obtidos estão dentro dos limites fixados pela norma técnica da 

ABNT-NBR 12.218/1994. 

 
5.1.11. Setor de Abastecimento 11 – Ana Helena 

 
O Setor de Abastecimento Ana Helena possui um sistema de tratamento e abastecimento próprio, 

com um reservatório enterrado de concreto, com capacidade de 200m3, que realiza o recalque para o 

reservatório elevado de concreto, com capacidade de 100m3, que por sua vez realiza o abastecimento 

do setor. O setor é abastecido diretamente pela adutora de gravidade com diâmetro de 150mm em PVC, 

que sai diretamente da reservação deste elevado, e se interliga com rede de diâmetro de 160mm em 

PEAD. 

O Setor 11 apresentara uma necessidade de reservação máxima de 99,3m3, sendo que a 

capacidade atual de reservação é de 300m3; portanto não haverá necessidade de ampliação da 

reservação para o setor. As pressões apresentadas neste setor mostram que os valores obtidos estão 

dentro dos limites fixados pela norma técnica da ABNT-NBR 12.218/1994. 

 
5.1.12. Setor de Abastecimento 12 – S. Antonio do Jardim 

 
O Setor de Abastecimento Santo Antonio do Jardim tem um sistema de tratamento e abastecimento 

próprio através de poço tubular profundo. A água captada nesse poço profundo é recalcada para um 

reservatório apoiado metálico com capacidade para 400m3, através de uma adutora de 85mm – PVC. 
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Deste reservatório é feito por gravidade o abastecimento do setor, diretamente pela adutora de 

gravidade com diâmetro de 60mm – PVC. 

O Setor 12 é abastecido diretamente pelo reservatório apoiado metálico com capacidade para 

400m3. Os cálculos hidráulicos apresentaram uma necessidade de reservação máxima de 73,3m3 para 

este setor, sendo que a capacidade atual de reservação é de 400m3, portanto não haverá necessidade 

de ampliação da reservação para o setor.  

As pressões apresentadas neste setor mostram que os valores obtidos estão acima dos limites 

fixados pela norma técnica da ABNT-NBR 12.218/1994; assim é recomendada neste projeto de 

setorização a implantação de uma VRP – válvula redutora de pressão (ver a VRP-04 na planta do setor 

12 – Santo Antonio do Jardim no VOLUME III do Plano Diretor de Perdas anexo), em local determinado 

em conjunto com o DAE, para ser instalada na rede de entrada nesta zona de pressão, visando que a 

adequação das pressões permaneça dentro dos limites fixados pela norma técnica. 

 
5.1.13. Setor de Abastecimento 13 – Floresta 

 
O Setor de Abastecimento Chácaras Recreio Floresta tem um reservatório elevado metálico, com 

capacidade para 80m3, que é abastecido por um recalque com vazão máxima de 60m3/h, localizado no 

reservatório apoiado Santo Antonio do Jardim, através de uma adutora de 75mm em PVC. Deste 

reservatório elevado é feito o abastecimento do setor diretamente pela adutora de gravidade com 

diâmetro de 75mm – PVC. O Setor 13 – Recreio da Floresta é abastecido diretamente pelo reservatório 

apoiado metálico com capacidade para 80m3. Os cálculos hidráulicos apresentaram uma necessidade 

de reservação máxima de 54,3m3 para este setor, sendo que a capacidade atual de reservação é de 80 

m3, portanto não haverá necessidade de ampliação da reservação para o setor. As pressões 

apresentadas neste setor mostram que os valores obtidos estão acima dos limites fixados pela norma 

técnica da ABNT-NBR 12.218/1994, Assim é recomendado neste projeto de setorização que seja 

implantada uma VRP - válvula redutora de pressão (ver VRP-06 na planta do setor 13 – Recreio Floresta 

no VOLUME III), para ser instalada na rede de entrada nessa zona de pressão, visando que a 

adequação das pressões permaneça dentro dos limites fixados pela norma técnica. 

 
5.1.14. Setor de Abastecimento 14 – Colina do Castelo 

 
O Setor de Abastecimento Colinas do Castelo tem um reservatório apoiado de concreto com 

capacidade para 100m3, que é abastecido por um recalque com vazão de 22,5m3/h, localizado no 

reservatório semi-enterrado Nova Jaguariúna, através de uma adutora de 110mm em PVC. Desse 

reservatório é feito o abastecimento do setor diretamente pela adutora de gravidade com diâmetro de 

110mm – PVC. O Setor 14 – Colinas do Castelo é abastecido diretamente pelo reservatório apoiado 

metálico com capacidade para 80m3. Os cálculos hidráulicos apresentaram uma necessidade de 

reservação máxima de 47,3m3 para esse setor, sendo que a capacidade atual de reservação é de 80 
m3, portanto não haverá necessidade de ampliação da reservação para o setor. As pressões 

apresentadas neste setor mostram que os valores obtidos estão abaixo dos limites fixados pela norma 

técnica da ABNT-NBR 12.218/1994; Porém, o DAE informou que no período das medições de pressão, 

houve manutençãono recalque existente junto ao reservatório Nova Jaguariúna, ocasionando o 
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rebaixamento do nível do reservatório Colinas do Castelo, assim essas pressões baixas não foram 

consideradas na análise das pressões do setor. 

 

 

 

 

5.2. Projeto de Macromedição 
 
No Projeto de Macromedição de vazão e nível para o Plano Diretor de Combate e Redução de 

Perdas no Sistema de Abastecimento Público do Município de Jaguariúna serão considerados os 

volumes de água principais captados e produzidos na Estação de Tratamento de Água e no poço tubular 

profundo, e entregues aos reservatórios de distribuição, sendo projetado o menor número possível de 

medidores de vazão para a totalidade de volume de água do sistema de abastecimento.  

 

Após a inspeção realizada em todas as tubulações que utilizadas na adução de água bruta e água 

tratada, será considerado neste Projeto de Macromedição o aproveitamento dos macromedidores tipo 

eletromagnético de carretel existentes na água bruta, a substituição dos medidores de inserção tipo 

turbina por medidores de inserção tipo Vortex, e a substituição de medidores tipo Woltmann por 

medidores de vazão tipo ultrassônico flangeado.  

 

Serão previstos também, para todos os locais onde serão instalados e ou substituídos os medidores 

de vazão, estações pitométricas que irão realizar a aferição e calibração dos equipamentos 

posteriormente, através do processo de pitometria ou medição com o medidor padrão ultrassônico.  

 

5.2.1. Relação de Macromedidores 
 

Conforme as características físicas e operacionais do Sistema de Abastecimento de Água de 

Jaguariúna foram selecionados alguns tipos de medidores de vazão para a implantação do Projeto de 

Macromedição. O esquema hidráulico com a disposição dos macromedidores projetados na rede de 

distribuição de água encontra-se no REFERENCIA PLANO.Anexo 5 do Volume I do Plano de Perdas. A 

Tabela 02 lista os macromedidores necessários e suas localizações. 
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Tabela 02: Tabela 24. Macromedidores de vazão existentes e a serem instalados no sistema de abastecimento de água de Jaguariúna
MM LOCAL ADUTORA Ø(mm) MATERIAL MEDIDOR

MM01 ETA ENTRADA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 150 FoFo Eletromagnético Carretel
MM02 ETA ENTRADA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 200 FoFo Eletromagnético Carretel
MM03 ETA ENTRADA ADUTORA ÁGUA BRUTA 300 FoFo Eletromagnético Carretel
MM04 ETA ENTRADA ÁGUA DE REUSO 150 DeFoFo Eletromagnético Carretel
MM05 ETA SAÍDA GRAVIDADE PARA REDE 450 PEAD Vortex de Inserção
MM06 ETA SAÍDA GRAVIDADE PARA REDE 250 FOFO Vortex de Inserção
MM07 ETA SAÍDA GRAVIDADE PARA A REDE 250 FOFO Vortex de Inserção
MM08 ETA RECALQUE RES. JD. JOÃO A. NASSIF/PQUE.IPÊS 200 C.A. Vortex de Inserção

MM09(*) ETA RECALQUE RES. CAPOTUNA 150 FoFo Vortex de Inserção
MM10(*) ETA RECALQUE RES. NOVA JAGUARIÚNA 150 FoFo Vortex de Inserção
MM11(*) ETA RECALQUE JD. FLORIANÓPOLIS 150 FoFo Vortex de Inserção

MM12 JD. CRUZEIRO DO SUL RECALQUE RES. SYLVIO RINALDI 150 FoFo Vortex de Inserção
MM13 PARQUE DOS IPÊS CHEGADA ADUTORA ÁGUA TRATADA 150 FoFo Vortex de Inserção
MM14 JD. JOÃO ALDO NASSIF CHEGADA ADUTORA ÁGUA TRATADA 150 FoFo Vortex de Inserção
MM15 JD. JOÃO ALDO NASSIF RECALQUE RES. ELEVADO 150 FoFo Vortex de Inserção
MM16 JD. NOVA JAGUARIÚNA RECALQUE RES. COLINA DO CASTELO 80 PVC Vortex de Inserção
MM17 JD. FLORIANÓPOLIS RECALQUE RES. ELEVADO 150 DeFoFo Vortex de Inserção

MM18(*) ETA ANA HELENA CHEGADA ADUTORA ÁGUA BRUTA 80 FoFo Ultrassônico flangeado
MM19(*) ETA ANA HELENA SAÍDA P/REDE DISTRIBUIÇÃO 60 PVC Ultrassônico flangeado
MM20(*) POÇO STO.ANTONIO JARDIM RECALQUE PARA RES. STO. ANTONIO DO JARDIM 80 Fo.Galv. Ultrassônico flangeado

MM21 CHÁCARAS STO. ANTONIO DO JARDIM RECALQUE PARA RES. NOVA FLORESTA 110 PVC Vortex de Inserção
(*)Macromedidores existentes a serem substituídos
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5.2.2. Construção dos Abrigos para Macromedidores de Vazão 
 

Para cada macromedidor de vazão será construída uma caixa de alvenaria,que terá a função de 

proteger e abrigar os equipamentos. Desta forma, as caixas foram dimensionadas para abrigar 

macromedidores instalados em tubulações com diâmetros até 450mm. O croqui das caixas pode ser 

visto no Volume I do Plano Diretor de Perdas (anexo) 

 
5.2.3. Calibração e Aferição dos Macromedidores de Vazão 

 
Para cada macromedidor de vazão a ser instalado no sistema de abastecimento de águade 

Jaguariúna será implantada uma Estação Pitométrica (EP) a montante do equipamento, visando realizar 

ensaios de pitometria para obter dados de vazão para calibrar e aferir os macromedidores. Esta 

atividade é de grande importância para garantir a confiabilidade dos dados monitorados. Nas tubulações 

cujo diâmetro for menor ou igual a Ø100mm, a aferição deverá ser realizada através de medidor padrão 

ultrassônico não intrusivo. 

Desta forma, o projeto de macromedição de vazão prevê a implantaçãode estações pitométricas para 

proceder à calibração e aferição dos medidores quando necessário. Serão aproveitadas as caixas de 

alvenaria existentes para proteção dos macromedidores de vazão em uso para também instalar as 

estações pitométricas, quando possível. No desenho das caixas de proteção dos macromedidores são 

apresentados os locais onde deverão ser instaladas as estações pitométricas. 

 
5.2.4. Definição e Localização de Sensores de Nível 

 
Foram selecionados os equipamentos para o Sistema de Macromedição de Nível no sistema de 

abastecimento de água de Jaguariúna, sendo adotado o modelo tipo sensor de nível hidrostático. Este 

modelo é um medidor de fácil instalação (submergível), baixa manutenção e excelente precisão. 

Também foi levado em consideração que nos locais onde existem dois ou mais reservatórios com o 

mesmo nível de água será instalado somente um sensor e, nos locais onde houver um reservatório 

apoiado e outro elevado, deverão ser instalados dois sensores de nível individuais. 

 

5.2.5. Tabela de Especificações para Aquisição de Medidores de Vazão e Nível 

Equipamento Material 
Diâmetro 

(mm) 

Vazão 
aprox. 
(m³/h) 

Aplicação 
Temp. de 
operação 

(°C) 

Medidor Eletromagnético tipo 

Carretel 
FoFo 150 50 

Recalque 

água bruta 
25 

Medidor Eletromagnético tipo 

Carretel 
FoFo 200 200 

Recalque 

água bruta 
25 

Medidor Eletromagnético tipo 

Carretel 
FoFo 300 630 

Recalque 

água bruta 

 

25 
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Medidor tipo Vortex de 

Inserção 
PEAD 450 100 

Gravidade 

água tratada 
25 

Medidor tipo Vortex de 

Inserção 
FoFo 250 100 

Gravidade 

água tratada 
25 

Medidor tipo Vortex de 

Inserção 
FoFo 150 

100, 200 e 

250 

Recalque 

água tratada 
25 

Medidor tipo Vortex de 

Inserção 
C.A. 200 180 

Recalque 

água tratada 
25 

Medidor tipo Vortex de 

Inserção 
PVC 110 60 

Recalque 

água tratada 
25 

Medidor tipo Vortex de 

Inserção 
PVC 80 60 

Recalque 

água tratada 
25 

Medidor Ultrassônico 

Flangeado 
FoFo 80 20 

Recalque 

água tratada 
25 

Medidor Ultrassônico 

Flangeado 
PVC 60 20 

Gravidade 

água tratada 
25 

Medidor Ultrassônico 

Flangeado 

Ferro 

galv. 
80 20 

Recalque 

água tratada 
25 

Medidor de Nível Submergível 

Hidrostático 

Completo, com display; saída 4-20 mA; cabo c/ 15 m; para 

reservatório de água potável, com colunas de água variando de 

2,00 a 10,0 m; com proteção adicional contra surtos elétricos 

 

 OBS: os macromedidores de vazão devem possuir: 

  - comunicação serial RS 232 

  - módulo de conexão e controlador interno para conexão e transmissão de dados com 

tecnologia via rádio ou similar 

  - módulo de conexão para transmissão de dados via TCP/IP 
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6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
6.1. Atividades, Obras e Intervenções para Setorização e Controle de Pressões 

 

De acordo com o diagnóstico realizado e exposto no item 4.1 deste memorial, e com projeto, 

descrição e plantas apresentados no Plano Diretor de Perdas anexo, deverão ser realizadas nesta 

primeira etapa de ações as atividades resumidas na Tabela 03, que também contém o custo total das 

atividades (estão inclusos material, serviços e encargos). Os orçamentos detalhados para cada 

intervenção estão em Planilha Orçamentária (em anexo).  
 

Para a execução das intervenções previstas no projeto de setorização, será de responsabilidade da 

empresa contratada para realização dos serviços: 

 - os serviços preliminares, tais como disponibilização de sinalização de segurança em vias 

públicas; escavação, sinalização da área da construção, entre outros; 

 - fornecimento de todo material hidráulico, de suporte e demais acessórios listados na 

Planilha Orçamentária e nos projetos anexos a este memorial, necessários para implantação das 

intervenções e demais dispositivos; 

 - disponibilização de pessoal capacitado para execução dos serviços, bem como de 

engenheiro com registro junto ao CREA para supervisão dos trabalhos em todas as suas fases 

(preliminar, construção, acabamento, calibração de equipamentos, etc). 

 

Serão realizadas intervenções construtivas nos seguintes setores: 

 - Setor 01 – seis intervenções 

 - Setor 04 – duas intervenções 

 - Setor 05 – implantação de reservatório 

 - Setor 07 – implantação de reservatório 

 - Setor 09 – três intervenções 

 - Setor 12 – uma intervenção 

 - Setor 13 – uma intervenção  

 

Estas intervenções deverão ser realizadas em locais determinados, que constam nas plantas em 

anexo a este memorial (planta de localização, esquema hidráulico e lista de materiais), com 

fornecimento de material e mão de obra por conta da empresa contratada. A planilha orçamentária em 

anexo também apresenta a listagem completa de materiais e serviços necessários para cada 

intervenção do projeto, organizadas por setor. Para outros setores, serão realizadas manobras em 

válvulas e registros pré-determinados, sob responsabilidade da Prefeitura. 
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6.2. Atividades, Obras e Intervenções para Macromedição de Vazão e Nível 
 

6.2.1. Aquisição e Instalação de Macromedidores de Vazão 

 

Conforme exposto no item 4.2.1 deste memorial, deverão ser adquiridos e instalados 18 (dezoito) 

macromedidores de vazão em pontos da rede distribuição, baseando-se em esquema hidráulico 

presente no volumeVolume I no, Anexo 5 do Plano diretorDiretor de Perdas(REFERENCIA).Perdas.  

Serão adquiridos e instalados 14 (catorze) macromedidores do tipo vortex de inserção, 1 (um) do 
tipo eletromagnético de carretel e 3 (três) do tipo ultrassônico flangeado. Estes 18 macromedidores 

se juntarão a 3 atualmente em operação e que serão mantidos, totalizando 21 (vinte e um) 
macromedidores de vazão no sistema de tratamento e distribuição de água. Todos os 21 

macromedidores estão listados na Tabela 02, item 5.2.1., e sua localização apontada em carta IGC e em 

mapa(s) anexado(s) a este memorial. Os valores detalhados para aquisição e instalação dos 

macromedidores também estão presentes em Planilha Orçamentária anexa. Os orçamentos foram 

obtidos através de consulta de preços de mercado. 

A seguir, segue descrição das especificações mínimas exigidas para cada tipo de macromedidor a 

ser instalado, sendo que os diâmetros e materiais das redes que os receberão estão relacionados em 

detalhe na Tabela 02 do item 5.2.1. 

 Especificação Técnica dos Macromedidores 

 - Eletromagnético de Carretel 

 Para aplicações em saneamento (água e esgoto). Resistente aos produtos químicos 

utilizados no tratamento da água. Permite a transmissão à distância, possui perda de carga 

desprezível e baixo índice de manutenção. 

Precisão < ±0.5% do valor medido; diâmetro nominal DN 10 ... 1500 (3/8” ... 60”); 

Revestimento em borracha, eletrodos em AISI 316 L (opção Hastelloy e Titânio), tubo de medição em 

Aço Inox AISI 304, invólucro do sensor em Ferro fundido nodular GG 40; caixa de bornes em aço 

carbono ou alumínio com pintura de acabamento, categoria de proteção IP 66/67 (mínimo). 

 
Macromedidor de vazão tipo eletromagnético de carretel (imagem ilustrativa) 
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 - Vórtex de Inserção 

Para aumentar a confiabilidade, os medidores de vazão de inserção possuem um design sem partes 

móveis, e uma construção soldada e resistente. Eles são facilmente instalados com conexões de 

processo flangeadas ou do tipo macho-NPT em qualquer tubulação de duas polegadas ou mais. 

Retrator ou equipamento de “hot tap” opcional simplificam operações de manutenção. 

Deve possuir display que apresente todas as variáveis medidas e menus de programação. 

Equipamento deve ser programável em campo (locais de instalação). Compatível com comunicação 

dos tipos HART e MODBUS 

 

Repetibilidade: 

Precisão de vazão de massa…………….......................± .2% da taxa 

Precisão de vazão volumétrica ……...........................± .1% da taxa 

Temperatura…………..……................................................± .2°F (± .1°C) 

Pressão …………………….......................................± .05% da escala completa 

Densidade ……………………..............................................± .1% da leitura 

Estabilidade acima de 12 meses: 

Precisão de vazão de massa……………........................± .2% da taxa 

Precisão de vazão volumétrica ……............................± insignificante 

Temperatura…………..…….................................................± .9°F (± .5°C) 

Pressão …………………….....................................................± .1% da escala completa 

Densidade ……………………...............................................± .1% da leitura 

 
 

 
Medidor de vazão tipo vortex flangeado (esq.) e de inserção (dir.) (imagem ilustrativa) 
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 - Ultrassônico Flangeado 

O equipamento é um sistema transmissor de vazão ultrassônico não-intrusivo, com alimentação 

de loop. Contém recursos completos para a medição de vazão de água potável (entre outros 

líquidos). Seus requisitos de funcionamento devem estar em conformidade com norma ISO 4064-

2005. 

Principio de medição por tempo de trânsito (transit time); dois pares de sensores Ultrassônicos; 

sensores fabricados com material sintético anti-aderente; alimentação por meio de bateria de lítio - 

tamanho 2 D (Sem ligação elétrica externa). pressão de trabalho: 16 bar; grau de proteção IP68; 

temperatura de trabalho do liquido: até 50°C; temperatura de trabalho ambiente: -25°C a 55°C; 

equipado com duas saídas de pulso; 1 pulso a cada litro e 1 pulso a cada 100 litros; saída analógica 

4-20mA; display programável; visor digital em LCD tipo Multi Line de 9 dígitos, com indicação de 

volume total medido, vazão instantânea, direção do fluxo, sinal de alerta, carga da bateria; indicação 

de saída de pulso/elétrica; detector de fuga. Carcaça em ferro fundido totalmente coberta por epóxi e 

pintado na cor azul. 

 

Macromedidor de vazão tipo ultrassônico flangeado (imagem ilustrativa) 

 

6.2.2. Construção de Abrigos para Macromedidores 
 

Nas tabelas a seguir, são apresentados os custos para execução de uma caixa de alvenaria e o total 

de investimentos para abrigo dos macromedidores de vazão a serem instalados no sistema de 

abastecimento de água de Jaguariúna. Anexo a este memorial técnico consta o croqui com modelo e 

medidas das caixas a serem instaladas, bem como a lista de materiais necessários para construção.  

Serão construídas 15 (quinze) novas caixas para abrigo dos macromedidores previstos em projeto; 

serão aproveitadas 06 (seis) caixas de abrigo já existentes nas dependências das Estações de 

Tratamento de Água, onde deverão ser instalados seis novos macromedidores em substituição aos 

atuais.  

A construção das caixas de abrigo será de responsabilidade de empresa contratada para execução 

do projeto de setorização e macromedição, de acordo com as especificações descritas neste memorial e 

no Plano Diretor de Perdas.  

Também serão de responsabilidade da empresa contratada todos os serviços e intervenções 

necessárias para construção dos abrigos e instalação dos macromedidores nas redes determinadas, a 
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saber: disponibilização de sinalização de segurança em vias públicas; escavação, sinalização da área 

da construção, fornecimento de todos os materiais e mão de obra para construção dos abrigos, incluindo 

o fornecimento de tampões metálicos para acesso ao interior dos abrigos. 

Os orçamentos para execução dos serviços preliminares, construção dos abrigos e instalação dos 

macromedidores nas redes existentes foram obtidos através de consulta às tabelas SINAPI e SABESP. 

Os valores detalhados e códigos dos insumos estão presentes em Planilha Orçamentária anexa.  

 

6.2.3. Implantação de Estações Pitométricas (EP) e Ensaios de Pitometria 
 

Para a aferição dos macromedidores de vazão a serem instalados no sistema de abastecimento de 

água deverão ser implantadas estações pitométricas, que ficarão à montante de cada macromedidor. 

Desta forma os parâmetros de vazão e pressão deverão ser monitorados nas estações pitométricas, 

através do tubo de pitot com Data Logger de vazão e pressão para cada ponto de medição que servirá 

para aferir e calibrar (se necessário) o macromedidor de vazão, proporcionando dados confiáveis sobre 

o sistema de abastecimento. Assim, o monitoramento pelo processo pitométrico deve ser realizado por 

um período mínimo de 48 horas, consecutivo. Para os medidores de vazão menores ou iguais a 100mm 

deverá ser feita a calibração com medidor Padrão tipo Ultrassônico. 

Durante os estudos para elaboração do Plano Diretor de Perdas, foram instaladas 8 estações 

pitométricas no sistema de distribuição de água, motivo pelo qual serão instaladas 13 novas estações 

para completar o número de 21 estações previstas – uma estação pitométrica para cada medidor de 

vazão projetado. Os custos para instalação das estações pitométricas encontram-se em planilha 

orçamentária em anexo; para implantação, considerou-se somente as novas estações a serem 

adicionadas às 8 existentes, enquanto que os serviços de aferição, monitoramento e calibração de 

medidores via pitometria serão realizados para as 21 estações projetadas. 

 
6.2.4. Aquisição de Medidores de Nível 

No Sistema de Macromedição de Nível do sistema de abastecimento de água de Jaguariúna, foi 

adotado o modelo tipo sensor de nível hidrostático, que é submergível e também por ser um medidor de 

fácil instalação, baixa manutenção e excelente precisão. Também foi levado em consideração que nos 

locais onde existem dois ou mais reservatórios com o mesmo nível de água, será instalado somente um 

sensor, e nos locais onde houver um reservatório apoiado e outro elevado, deverão ser instalados dois 

sensores de nível individuais. 

Especificação Técnica dos Medidores de Nível 

Os transmissores de Nível Hidrostático operam pelo princípio de Pascal (P=y.h). Utilizam elemento 

sensor piezoresistivo que converte a pressão aplicada pela coluna de fluido em sinal elétrico. Este 

sinal elétrico é amplificado, linearizado e disponibilizado em sinal padronizado por uma eletrônica de 

alta confiabilidade construída com componentes em SMD. Os medidores a serem fornecidos devem 
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possuir proteção contra surto e cabo especial com compensação de pressão atmosférica. Para 

utilização em reservatórios de água potável. 

 

 - Características Construtivas: 
• Construção: Invólucro em aço inoxidável ou PTFE. 

• Faixas de Pressão: desde 0,1mCA de FE. 

• Sinal de saída: 4 a 20mA 2 fios ou 0/10VCC(opcional) 

• Temperatura do fluido: 0 a 70ºC; 

• Conexão elétrica: cabo especial; 

• Acessórios: proteção adicional contra surtos; 

• Cabo fabricado em PUR ou Teflon; 

• Precisão: 0,25% (mínimo) 

Na Tabela 07 são apresentados os custos de equipamentos, materiais e mão de obra para 

fornecimento e instalação dos sensores de nível para o Sistema de Macromedição. Em seguida, a 

Tabela 03 lista a relação dos reservatórios de água potável de Jaguariúna onde deverão ser instalados 

os sensores de nível. Será de responsabilidade da empresa contratada para realização dos serviços o 

fornecimento dos medidores de nível e toda a mão de obra necessária para instalação dos mesmos nos 

reservatórios determinados, incluindo deslocamentos, fornecimento de pessoal capacitado para 

instalação dos medidores e implantação de infraestrutura elétrica para alimentação dos medidores.  

No Volume XXXI, Anexo 5 do Plano Diretor de Perdas é apresentado um esquema hidráulico 

mostrando a localização dos sensores de níveis (referenciados como MN01, MN02...) a serem 

instalados no sistema de abastecimento.Os orçamentos foram obtidos através de consulta de preços de 

mercado e tabelas SABESP E SINAPI.  
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Tabela 03: Relação dos reservatórios do sistema de distribuição de água e seus respectivos 

sensores de nível 

Local Tipo Volume 
(m3) 

Sensor De 
Nível 

Captação - - - 

ETA 

Concreto 500 MN01 
Concreto 600 MN02 
Concreto 1.000 MN03 
Concreto 1.200 MN04 

Concreto 300 MN05 

Jd.Cruzeiro Do Sul Concreto 600 MN06 

Jd. Sylvio Rinaldi Metálico 1.000 MN07 

Jd. João Aldo Nassif 
 

Concreto 1.200 MN08 

Concreto 100 MN09 

Parque Dos Ipês Metálico 120 MN10 

Capotuna Concreto 1.200 MN11 

Jd.Nova Jaguariúna Concreto 600 MN12 

Colina Do Castelo Concreto 100 MN13 

Jd. Florianópolis 
Concreto 1.000 MN14 

Metálico 30 MN15 
Captação Ana Helena - - - 

Eta Ana Helena Concreto 200 MN16 
Metálico 100 MN17 

Chácaras Sto Antonio 
Jardim - - - 

Sto Antonio Jardim Metálico 400 MN18 

Floresta Metálico 80 MN19 

  TOTAL 19 
 

 

7. RESULTADOS E PRODUTOS ESPERADOS 

 
A implantação do projeto de setorização e instalação de macromedidores é a primeira etapa dentre 

as atividades apontadas pelo Plano Diretor de Combate a Perdas do Município; após a implantação 

desta etapa, espera-se a redução das perdas de água a um índice da ordem de 30%, frente aos 40% 

observados atualmente. Esta redução das perdas físicas representará também uma diminuição nos 

custos dos processos de tratamento e distribuição de água, através da racionalização no uso de 

produtos químicos, energia elétrica, etc.  
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As ferramentas gerenciais que serão obtidas ao fim desta primeira etapa de ações de combate a 

perdas de água permitirão à equipe técnica do Departamento de Água e Esgoto administrar o sistema 

de abastecimento de forma cada vez mais otimizada, com aumento da eficiência operacional e da 

qualidade e segurança nas decisões estratégicas, resultando em reflexo imediato no atendimento a 

população. 

 

8. VALOR TOTAL ESTIMADO 

 

Os valor total dos investimentos para execução do projeto é de R$ 1.107.233,32 (um milhão, cento e 

sete mil e duzentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos). Os valores parciais para cada etapa e 

os valores pleiteados de financiamento e contrapartida constam na tabela a seguir: 

 
Tabela 04: Valores de execução do projetos, financiamento pleiteado e contrapartida proposta 

ATIVIDADE/OBRA/INTERVENÇÃO Valor

Setorização e Controle de Pressão R$ 545.769,89

Aquisição e Instalação de Macromedidores R$ 343.390,94

Construção de Caixas de Alvenaria R$ 63.842,58

Estações Pitométricas, Ensaios de 
Pitometria e Calibração de Medidores

R$ 75.477,52

Aquisição e Instalação de Medidores de Nível R$ 78.752,39

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS R$ 1.107.233,32

FEHIDRO 88% R$ 974.365,32
Contrapartida P.M.J. 12% R$ 132.868,00

TOTAL 100% R$ 1.107.233,32  
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9. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
A empresa responsável pela execução do projeto deverá executar os serviços em no máximo 12 

(doze) meses a partir da Ordem de Serviço que será emitida pela Prefeitura do Município de Jaguariúna. 

 

10. ANEXOS 

 

 Plano Diretor de Combate a Perdas no Sistema de Abastecimento de Água de Jaguariúna 

 Volume I – Textos/Croquis/Esquemas Hidráulicos 

 Volume II –COMPLETARBase Cadastral da Rede de Distribuição 

 Volume III –COMPLETARProjeto de Setorização 

 Projeto para Construção de Abrigo para Macromedidores 

 Plantas e Listas de Materiais para Intervenções - Setorização 

 Planilha Orçamentária 

 Relação das Outorgas de Captação de Água do Município 
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