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1. APRESENTAÇÃO 
Este projeto tem por objetivo, apresentar informações necessárias a 
execução da Automação a ser implantada na Estação de Tratamento de 
Água do município de Jaguariúna, estado de São Paulo. 
 

2. DESCRITIVO DE PROCESSO 
 
A água captada no rio Jaguarí será encaminhada para o Tanque de Mistura 
(18 m³), onde serão dosados carvão ativado, flúor, cloreto férrico e leite de 
cal. 
 
Após o Tanque de Mistura, a água passa por medição de vazão em uma 
calha Parshall equipada com medidor de vazão ultrassônico, e vai para as 
ETA’s 1, 2, 3, e 4. 
 
A dosagem de flúor será controlada pelo analisador de flúor instalado após 
a calha Parshall. O analisador recebe a informação da vazão do medidor 
ultrassônico e mede a concentração de flúor presente, acionando ou não a 
bomba dosadora de flúor, que será equipada com variador de velocidade. 
 
A dosagem de cal será controlada pelo pH-metro instalado após a calha 
Parshall. O pH-metro recebe a informação da vazão do medidor ultrassônico 
e mede o pH, acionando ou não a bomba dosadora de cal, que será 
equipada com variador de velocidade. 

  
 

A dosagem de cloreto férrico será controlada pelo turbidímetro instalado na 
tubulação de água bruta, na entrada do tanque de mistura. O turbidímetro 
recebe a informação da vazão do medidor ultrassônico e mede a 
concentração de turbidez presente, acionando ou não a bomba dosadora 
de cloreto férrico, que será micro-processada. 
 
A dosagem de carvão ativado será controlada pelo turbidímetro instalado 
na tubulação de água bruta. O turbidímetro recebe a informação da vazão 
do medidor ultrassônico e mede a concentração de turbidez presente, 
acionando ou não a bomba dosadora de carvão ativado, que será 
equipada com variador de velocidade. 

 
A dosagem de cloro será controlada pelo analisador de cloro instalado na 
tubulação da entrada do Reservatório 2. O analisador de cloro recebe a 
informação da vazão do medidor ultrassônico e mede a concentração de 
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cloro presente, acionando ou não a bomba dosadora de cloro, que será 
micro-processada. A dosagem de hipoclorito de sódio será efetuada nas 
caixas de passagem da ETA 2 e 3. 
 
 

3. ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE 
 

3.1. INSTRUMENTOS A SEREM INSTALADOS: 
 
- medidor de vazão ultrassônico; 

- pH-metro; 

- turbidímetro; 

- analisador de flúor; 

- analisador de cloro. 

 

3.2. BOMBAS DOSADORAS A SEREM INSTALADAS: 
 
- 02 Bombas dosadoras de cal – deslocamento positivo, 350 l/h, 10 mca, 0,5 

HP. 

- 02 bombas dosadoras de hipoclorito de sódio, 17 l/h, 4 bar, 23 W. 230 V. 

- 02 bombas dosadoras de cloreto férrico, 140 l/h, 2 bar 

- 02 bombas dosadoras de carvão ativado, deslocamento positivo, 250 l/h, 5 
mca, 0,5 HP 

 

3.3. BOMBAS DOSADORAS EXISTENTES: 
 
- 02 bombas dosadoras de ácido fluorssilícico, 19 l/h, 10 bar, 0,06 KW, 230 V. 
 


