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1. APRESENTAÇÃO  
 
Este relatório tem por objetivo apresentar o projeto executivo de Automação 
a ser implantado na Estação de Tratamento de Água da cidade de 
Jaguariúna no estado de São Paulo. 
 
O projeto inclui em anexo, subdivisões a serem seguidas e informadas para a 
Prefeitura Municipal de Jaguariúna, sendo qualquer modificação sujeita a 
um aceite final. 
 

2. MEMORIAL DESCRITIVO – AUTOMAÇÃO 
 

2.1. OBJETIVO 
 
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever a Instalação de 
equipamentos de medição, comando e controle elétrico de Baixa Tensão a 
ser implantada na Estação de Tratamento de Água em estudo, bem como 
as características técnicas de equipamentos e componentes elétrico-
eletrônicos. 
 

2.2. MEDIÇÕES DE CONTROLE - DESCRIÇÃO 
 
Será implantado rele de supervisão de falta de fase e mínima tensão trifásico 
com contatos disponíveis tanto para desligamento das bombas quando de 
um evento.  
 
Deve ser previsto na E.T.A. equipamentos de acionamento (Inversor de 
Freqüência e Softstart) que tenham comunicação ModBus R.T.U. pois deve 
existir uma troca de informação entre esses equipamentos e o CLP, para o 
monitoramento dos parâmetros existentes. Sendo assim, a contratada deve 
se atentar na compra de equipamentos que possuem painéis próprios de 
acionamento para atender a exigência da PMJ.  
 
Será instalado controlador lógico programável (PLC conforme 
características especificadas em anexo) que deverá receber todas as 
informações necessárias, controlar todas as variáveis apresentadas, acionar 
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os motores a controlar e ser preparado para transmitir e receber dados com 
o sistema de controle já existente da PMJ. 
 
Será instalado um No-Break (UPS) para que quando da falta de energia 
elétrica todos os equipamentos de medição e transmissão continuem 
enviando dados ao Centro de Controle Operacional da PMJ. 
 
Observação: Todas as funções hidráulicas, mecânicas, etc. Exigidas pela 
E.T.A. deverão ser contempladas e executadas além das características 
acima citadas. 
 
Serão instalados, medidores de vazão ultrassônico em conjunto com as 
calhas Parshalls para que o PLC possa enviar o sinal de monitoramento para 
a central e tomar as devidas seqüências de manobras, presente em sua 
programação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL E ACESSÓRIOS 
 

3.1. ESPECIFICAÇÃO DO CLP  
 
O controlador a ser fornecido deverá necessariamente ser das marcas e 
modelos já existentes na empresa. 
 
Smar – LC700; 
Atos - MPC4004 (c/ CPU 4004.06R ou Superior); 
Altus – Serie Ponto 
 

3.1.1. Software de configuração e manutenção:  
 
O software de manutenção e configuração do CLP deve ter disponível, e a 
CPU devem ter capacidade para executar as instruções de: 
 

OBS: A montagem completa de todos os 
equipamentos, painel e o perfeito 
funcionamento do sistema, desde o total 
controle automático da E.T.A., como a 
comunicação e troca de informações e 
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• Relógio em tempo real; 
• Contagem e Temporização; 
• Aritmética ( +, -, X, / ); 
• Movimentação; 
• Controle ( PID ); 
• Comparação; 
• Totalização; 
• Operações com tabelas, ou funções equivalentes (leitura e escrita 

para Software de  Supervisão). 
 
Obs: Para executar totalização em função de uma variável analógica, o 
CLP deverá possuir um bloco específico com esta configuração. 
 
O software de manutenção e configuração deve operar em ambiente 
Windows. 
 
O software de manutenção e configuração tem que permitir no mínimo a 
configuração em linguagem “Ladder”, podendo também ter outras opções. 
 
O software de manutenção e configuração do CLP deve funcionar em 
microcomputador padrão PC. 
 

3.1.2. CPU do CLP  
 
A CPU devem ter capacidade de movimentar todas as variáveis tratadas no 
programa, para tabelas ou funções equivalentes  que farão a integração 
(leitura e escrita) com o software de supervisão. 
 
Ter relógio em tempo real com atraso de 10 minutos-ano ou melhor. O 
relógio deve ter um hardware independente do funcionamento da CPU e 
mesmo estando o CLP em programação o relógio deve ser atualizado. 
 
Ao energizar a CPU do CLP a mesma tem que assumir: 
 

• O último programa gravado em sua memória, ou seja, não pode 
perder o programa da aplicação; 

 
• Deve ficar disponível ao usuário a configuração para definir o estado 

de operação na energização (execução ou programação).  
 
A CPU deve ter auto proteção contra erros de: 
 

• Time-out; 
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• Watchdog; 
• Execução do programa. 

 
A CPU deve ter capacidade de executar as instruções do item 3.1.1 como 
também ler e/ou escrever informações para todos os cartões de entrada e 
saídas analógicas ou discretas, bem como qualquer outro cartão ou 
acessório necessário ao funcionamento da configuração apresentada. 
 
Deve ter um painel de informação no frontal do CLP, informando o status de 
funcionamento e falhas. 
 
O CLP deve ter três portas de comunicação para fazer conexões com os 
dispositivos abaixo: 
 

• Uma porta de comunicação padrão RS485, para a comunicação 
com os equipamentos de acionamento (inversores e Soft-Starts);  

 
• Uma porta de comunicação padrão RS232, que poderá ser 

conectada a um módulo de conversão para comunicação celular, 
para realização de supervisão remota através de um software de 
supervisão; 

 
• Uma porta de comunicação padrão Ethernet (Modbus RTU / TCP 10 

Base-T), para realização de supervisão remota através de um software 
de supervisão. 

 
Obs.:  Não sendo a porta de comunicação como especificado acima, 
devem ser fornecidos todos os elementos de conversão: hardware, software, 
etc.. para transformar nos padrões especificados.  Como pode ser visto o 
desenho ilustrativo do sistema de supervisão e manutenção. 
 
O software de manutenção como o hardware do CLP deve permitir ‘a 
transferência de programas aplicativos, como também a leitura dos 
aplicativos já transferidos para a CPU. Qualquer opcional necessário para 
realizar estas operações deve fazer parte do fornecimento. 
 
O controlador deverá possuir uma porta de comunicação destinada à 
utilização de uma interface Homem Máquina – IHM. 
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3.1.3. Fonte de Alimentação do CLP 
 
A fonte de alimentação do CLP deve ter capacidade para alimentar a 
configuração atual e atingir o total de pontos definidos no item 3.1.1 sem a 
necessidade de trocar ou adicionar nenhum elemento; 
 
Devem ter ainda as seguintes características: 
 

• Entrada de Tensão 220 Vca; 
• Fonte chaveada; 
• Saída de tensão compatível com a tensão do CLP fornecido; 
• Todas as saídas  protegidas contra sobretensão e sobrecorrente; 
• Proteção contra curto circuito; 
• Ter indicação do estado da fonte (Energizada); 
• Ter todas as saídas com tensão estabilizada. 

 

3.1.4. Rack do CLP  (conforme projeto) 
 
O CLP deve ter um sistema modular e que permita a expansão de pontos de 
entrada e/ou saída, digital e/ou analógico, perfazendo um total de no 
mínimo: 
 

• 24 entradas analógicas; 
• 08 saídas analógicas; 
• 56 entradas discretas; 
• 24 saídas discretas. 

 
O bastidor (rack) a ser fornecido atualmente, deve contemplar a 
quantidade de pontos especificados no projeto. Porém este mesmo rack 
deve permitir a expansão até um total de pontos do item 3.1.1, ou seja, o 
rack deve ter um sistema que permita a conexão com outros racks para 
atingir a quantidade de pontos, sem a necessidade de trocar o rack 
existente. 
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3.1.5. Características dos Cartões de Entrada e Saída:  
 
Entradas Digitais Tensão = 220 Vca ou 24Vcc 

 Entrada Isolada da CPU: opto 
acoplada 

Saídas Digitais Tipo = Relé 
 Saída Isolada da CPU: opto acoplada 

Entradas 
Analógicas 

Tipo = 0 –20 mA e 4 – 20 mA 
(Configurável) 

 Resolução = 12 Bits ou melhor 
 Precisão = 0,5 %  ou melhor 
 Entrada Isolada da CPU 

Saídas Analógicas Tipo = 4 – 20 Ma 
 Resolução = 12 Bits ou melhor 
 Precisão = 0,5 %  ou melhor 

 Saída Isolada da CPU 
 

3.1.6. Memórias dos CLP´s: 
 
Memória de Programa  

Tipo de Memória FEPROM, EEPROM ou similar 
sem bateria 

Tamanho da Memória Mínimo 32 Kbytes 
Memória de Dados  
Tipo de Memória RAM com bateria ou similar 
Tamanho da Memória Mínimo 16 Kbytes 

 
 
Para o programa do usuário o CLP deverá disponibilizar dois tipos de 
memória para serem usadas na elaboração das aplicações. 
 
Memória não retentiva: As instruções que utilizarem este tipo de memória 
terão seus conteúdos apagados na falta de energia elétrica; 
 
Memória retentiva: Na falta de energia elétrica, o CLP deverá armazenar os 
últimos valores das instruções: contadores, temporizadores, totalizadores etc. 
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3.1.7. Isolador Galvânico 
 
O isolador galvânico, será instalado entre a porta de comunicação do CLP 
Principal e o MODEM que será conectado via rede celular (para integração 
com a rede da PMJ) ao micro de supervisão, e deve apresentar as 
características a seguir: 
 
Deve ter capacidade para operar no mínimo em três taxas de transmissão 
4800, 9600 e 19200 BPS (Bits Por Segundo). 
  
Deve ser um componente separado do conjunto CLP, ou seja, não pode 
fazer parte do CLP; 
 
Deve ter uma isolação entre a entrada e saída de dados (RS232) de no 
mínimo 2 KV. 
 
Alimentação 220 Vca ou 110 Vca ou 24 Vcc.  
 
Ser compatível com a rede de comunicação que será feita a isolação. 
 

 

 
Figura 1. 

 
 

3.1.8. Protocolo de Comunicação 
 
O CLP deve ter a capacidade de comunicação com o software de  
supervisão e equipamentos de acionamento, através de protocolo de 
comunicação Modbus RTU (serial e ethernet).  
 

ModemIsolador

Isolador

Modem Isolador

Computador de
Configuração
e Manutenção

CLP prinicipal
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3.1.9. Rede de comunicação remota  entre os CLP’s e o sistema de supervisão 
 

3.1.9.1. Rede de Monitoração  
 
A rede de monitoração compreende o complexo de supervisão remota, 
realizado entre o micro de supervisão (CCO) e as unidades controladas por 
CLP´s, espalhadas em diversas localidades da cidade.  
  
Para o caso da E.T.A. em estudo, o CLP a ser fornecido deve se comunicar 
com a Central de Monitoramento utilizando a infra-estrutura de Rede Celular 
GPRS ou CDMA já existente através de um gerenciador de comunicação 
Wireless, conforme as figuras 2 e 3.  
 
 
 
 

 
Figura 2. 
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Figura 3. 

 

3.1.10. Quantidade e Elementos a serem Fornecidos (conforme projeto) 
 

1. CPU 
 

Quantidade = 01 

2. FONTE DE CLP 
 

Quantidade = 01 

3. RACK (BASTIDOR) 
 

Obs.: Cada rack deve ter um tamanho que 
atenda o número de pontos solicitado. 

 

Quantidade= 01 
(Ver Obs.) 
 
 

4. Cabo de manutenção para conexão entre 
micro e CLP (Comprimento 2 m) 

 

Quantidade = 01 

5. Cabo com conectores necessários para a 
conexão da CPU ao Isolador/Conversor 

 

Quantidade = 01 

6. Cartão de Entrada Digital  com 8 pontos Quantidade = 02 
  
7. Cartão de Saída Digital  com 8 pontos 

 
Quantidade = 01 
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8.  Cartão de Entrada Analógica  com 4 pontos  
 

Quantidade = 01 

9. Cartão de Saída Analógica  com 4 pontos 
 

Quantidade = 01 

10. Software com licença,  para a configuração e 
Manutenção do CLP 

Quantidade = 1 
licença 

 

3.1.11. Manuais 
 
Deve acompanhar o CLP os manuais de: 
 

• Instalação; 
• Manutenção; 
• Software de Programação.  

 
Deve acompanhar o Isolador Galvânico os manuais de: 
 

• Instalação; 
• Configuração. 

 
Obs.: Deve conter no manual a descrição de todos os pinos do Isolador 
Galvânico para sua  interligação com os equipamentos. 
 

3.1.12. Garantia  
 
Garantia total de 01 (um) ano para todos os elementos. 
 

3.1.13. Considerações Gerais 
 
Todo o hardware do CLP deve ser fabricado respeitando normas de: 
  

• Resistência a surtos de tensão; 
• Interferências elétricas; 
• Interferências eletromagnéticas; 
• Proteção ao usuário; 
• Rádio freqüência; 
• Transitórios de tensão. 
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4. INTERFACE HOMEM MÁQUINA (IHM) 
FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 

Aplicação Monitoramento local 
Tag IHM 
Quantidade Conforme projeto (lista de materiais) 

  
GERAL 

Alimentação 127Vac ou 220Vac ou 24Vdc 
Porta de comunicação RS232 ou Rs485 
Taxa de comunicação 110 a 57600 bps 
Protocolo de comunicação Conforme controlador (CLP) 
Alimentação 127Vac ou 220Vac ou 24Vdc 
Grau de proteção IP65 
Display Cristal líquido (no mínimo LCD 4X20) 
Fornecedor Mesmo do CLP (Controlador) 
Teclas de função No mínimo 14 teclas 
Cabo Blindado de 1,5 metros 
Observações: 

 
A IHM deverá ser programável, em relação á definição de tela, 
campos de leitura e escrita tanto analógica como digital, 
configuração de alarmes, escalas de engenharia, navegação entre 
telas e deverá necessariamente ser fornecido software de 
configuração. 
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5. NO BREAK 1,5KVA 
Equipamento: No Break - UPS 
 
Aplicação: Alimentação de painéis de automação 
Quantidade: Conforme projeto (lista de materiais) 
 
 
Especificações No Break 1,5 KVA 
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA  
Tensão nominal de entrada 
Tolerância de Tensão 
Frequência 
Proteção de entrada 

 
 

220 Vca 
+/- 20% da tensão nominal em carga 
total 
60 Hz 
dispositivo de proteção contra excesso 
de corrente na fonte de CA  

CARACTERISTICAS DE SAÍDA  
Tensão nominal de saída 
Regulagem de tensão de entrada 
Regulagem de tensão (com 
baterias) 
Cabos e conexões 

 

220 Vca (4 Tomadas conforme 
desenho em anexo) 
-10% a +6% da tensão nominal 
+/- 5% da tensão nominal 
conforme IEC-320, 10A 

CARACTERÍSTICAS DO 
CARREGADOR  

Bateria  
Tempo de recarga da bateria 

Selada  3 horas com 90% da 
capacidade 

SINALIZAÇÃO  
Rede Presente 
Bateria  
Bateria em falha 
Sobrecarga 

 
 
 
 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO  
Temperatura  
Umidade relativa 
Supressão a picos de energia 
Imunidade 
 

Ambiente 
5 a 95% (não condensado) 
ANSI C62.41 Categoria A 
(anteriormente IEEE587) 
IEC 801-2,-3,-4 

GERAL  
Unidade de Controle  
Autonomia 
Potência 
Isolação da saída 

Micro processado 
40 minutos em plena carga (1,5KVA) 
1,5KVA 
Transformador Isolador 
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Estabilizador Interno 
 
 
 
 

Com 4 estágios de regulação e função 
TRUE RMS, que permite uma melhor 
regulação da tensão de saída pois o 
circuito considera as distorções 
harmônicas existentes na rede elétrica. 

Gerenciador de Bateria 
 

Informa quando a mesma precisa ser 
trocada 

Saída para comunicação  Inteligente TRUE Serial –RS 232 
Recarregador “Strong Charger” 

 
 

Permite a recarga das baterias mesmo 
com níveis muito baixo de carga 

 
Inversor 

 
Sincronizado com a rede (sistema PLL) 

 
Forma de Onda 

 
 

Senoidal por aproximação (retangular 
PWM-Controle de Largura e Amplitude 

 
Permite ser ligado na ausência de rede elétrica 
Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito 
Proteção contra surtos de tensão entre fase e neutro 
Proteção contra sub/sobre-tensão de rede com retorno automático 
Proteção contra sobre aquecimento no inversor com alarme e posterior 
desligamento automático. 

 

5.1. PINAGEM DAS TOMADAS DE SAÍDA 
 

Deverá apresentar uma das opções abaixo: 
 

 
5.2. MANUAIS 

 
Deve acompanhar o equipamento os manuais em português de: 
 

• Instalação do No-Break; 
• Manutenção do No-Break; 
• Operação do No-Break. 
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5.3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Ser fabricado respeitando as normas de: 
 

• Resistência a surtos de tensão 
• Interferências elétricas 
• Interferências eletromagnéticas 
• Proteção ao usuário 

 

5.4. GARANTIA 
 
Garantia total de 1 (um) ano, para UPS e baterias   
 

6. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
 

FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 
Aplicação Alimentação de Transmissores 
Tag  
Quantidade 01 peças 

  
ENTRADA  
Tensão 110 – 240 Vca 
Freqüência 50 - 60 Hz 

  
SAÍDA  
Tensão  24 Vcc (estabilizada) 
Tolerância 
 
Saída contato seco para alarme 

+/- 1 % com carga máxima e para 
variações de tensão de entrada de 
90 a 260 Vca 

Corrente 2,5 A (mínimo) 
Ripple 20 mVpp (máximo) 

  
GERAL  
Proteção contra curto  
Proteção contra falta de fase  
Fonte Chaveada  

  



Prefeitura Municipal de Jaguariúna 
Automação da ETA 

Página 17 de 33 

 
EMA Engenharia de Meio Ambiente Ltda. 
Rua Dr. Carlos Francisco de Paula, 91 –  Cambuí – CEP 13.023-600 – Campinas/SP – PABX (19) 3252-2244 
e-mail: emaeng@emaeng.com.br 

engenharia de meio ambiente ltda 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO  
Temperatura 0  a 50 C 
Umidade 0 a 99 % 
OBSERVAÇÕES: - Deve acompanhar o equipamento, manuais de 
instalação / manutenção. 
- Garantia total de 1(um) ano. 

 

7. PAINEL DE MONTAGEM 
 
Quantidade: Conforme projeto (lista de materiais) 
 
1. Painel monobloco em chapa de aço 14 tratada e pintura eletrostática 
cinza; 
 
2. Tamanho mínimo  
 
 Quadro 1 (1200 x 800 x 400 mm); 
 Quadro 2 (600 x 800 x 400 mm); 
 
3. Grau de proteção IP- 54 ou melhor; 
 
4. Conjunto de ventilação forçada composto por:  
    

• Venezianas 
• Filtros 
• Grelhas 
• Ventilador 
• Exaustor; 

 
5. Iluminação interna com lâmpada fluorescente, e fim de curso para 
acendimento automático  na abertura da porta; 
 
6. Placa de Montagem removível; 
 
7. Acesso frontal com porta de abertura lateral; 
 
8. Terminais para aterramento na caixa, porta e placa de montagem; 
 
9. Chapa de fechamento do chão do painel. 
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8. CENTRAL DE ALARME 
FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 

Aplicação Monitoramento local / remoto 
Tag ALR 
Quantidade Conforme projeto (lista de materiais) 
  

GERAL 
Alimentação 127Vac ou 220Vac 
Bateria interna 12Vdc / 7Ah 
Grau de proteção IP65 
Teclado Numérico  
Sensores 4 de presença / contato – conforme 

projeto 
Saídas digitais 2 unidades (contato seco - NF) – 

conforme projeto 
Senha numérica 4 digitos 
Certificação INMETRO 

 
OBSERVAÇOES: A central de Alarme deverá ser acionada / desacionada via 
teclado numérico, por meio de senha, onde teremos a possibilidade 
também de alterar a senha conforme padrão PMJ. 
 

9. PROTETOR DE TRANSIENTES 
Aplicação Alimentação do Painel 
Quantidade Conforme projeto (lista de materiais) 

GERAL 
Tensão de alimentação do 
painel 

220 Vca 

  
Tecnologia de proteção Varistor, e Diodo Transzorb 

 
 

10. PROTETOR DE SURTO 
O Supressor de Sobretensões Transitórias deverá proteger os aparelhos 
transmissores de sinais de medição e supervisão contra surtos transitórios 
elétricos provocados pelos raios, aparelhos elétricos pesados (soldadores), 
ou chaveamento de cargas indutivas. 
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O Supressor deverá continuar em operação mesmo depois de repetidos 
surtos de até 5000 Amperes, protegendo o transmissor e não se danificando. 
 
Protetor de Surto 

Aplicação Proteção de linha de sinais 
Capacidade de Saída do 
Transmissor 

4 a 20mA 

Tensão de Operação do 
Transmissor 

45 Volts (máximo) 

Resistência de Loop 
adicionada peloProtetor 

20 Ohms (máximo) 

Máxima Tensão de Clamping 68 Volts DC (de cada fio 
para a carcaça) 

Capacidade de Corrente de 
Surto (Repetitivos) 

5.000 Ampères @ 20 
microsegundos 

Conexão Elétrica ao 
Transmissor Cabos de cobre 
isolado 

#0,5mm2 com terminais 
pré-isolados 
 

Conexão Mecânica ao 
Transmissor Rosca 

NPT ½” 

Umidade Relativa 0 a 100% 
Temperatura Limite - 40 a 100ºC 
Acondicionamento  Invólucro cilíndrico em aço 

inox 
Tecnologia de proteção Varistor, Centelhador a Gás 

e Diodo Transzorb. 
Quantidade Conforme projeto (lista de 

materiais) 
OBSERVAÇÕES: 
- Aplicado em transmissores montados no campo 
- Protege contra danos provocados pelos raios 
- Suporta repetidos surtos elétricos até 5.000 Ampères 
-Apropriado para situações de exposição elevada e severas 
condições ambientais 
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Diagrama Esquemático 
 

 
 
 

11. TRANSMISSOR DE VAZÃO ULTRASÔNICO 
 

FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO DO TRANSDUTOR 
Aplicação Medição de Vazão de Calha Parshall  
Tag FM 
Quantidade Conforme projeto 

GERAL 
Grau de proteção  IP 68  
Material do corpo PVC ou similar  
Conexão ao processo Rosca 1" NPT 
Calibração 0,3 a  4 m (Faixa mínima) 
Angulo de emissão 12 ° ou menor 
Freqüência nominal 43 kHz 
Distância entre transdutor e 
Conversor 

200 m (mínima) 

Número de fios  2,3 ou 4 fios 
Compensação de 
Temperatura 

Automática 

Tipo Eletrônico Microprocessado Ultrasom 
Alimentação elétrica Compatível com o módulo conversor 

FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 
Unidade de processamento para Transdutor  Ultrasônico  
Aplicação Medição de Vazão por Calha Parshall 
Tag FM 
Quantidade Conforme projeto 
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GERAL 
Grau de proteção  IP 65  
Material do corpo Policarbonato ou similar  
Configuração do tipo de 
calha 

Deve ter disponível vários tipos de calha 
Parshall armazenados em memória 
EEPROM não volátil,  

Configuração de calha não 
existente na memória EEPROM 

Deve ser possível  a configuração de 
qualquer tipo de calha, mesmo não 
existindo na memória EEPROM. 

Tipo de Circuito Eletrônico Microprocessado  
Alimentação elétrica 110/220 Vac 
Sinal de saída 4 a 20 Ma 
Precisão melhor ou igual a 0,25 %  
Impedância de Saída 500 Ohms (mínimo) 
Memória não volátil  EEPROM ou similar  (sem bateria) 
Distância mínima do transdutor 200m 
Saída para Alarme 1 rele (mínimo) 

ACESSÓRIOS 

Indicador de vazão 
instantânea/totalizada e sinal 
de saída  

Digital 

Unidades Litros/s e outras 
Totalização de Vazão  8 dígitos para vazão (mínimo) 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
Fluído Água 
Pressão estática normal Atmosférica 
Temperatura Ambiente 
  
OBSERVAÇÕES:  
- Configuração e programação via teclado local  ou programador. 
- Deve acompanhar os equipamentos qualquer dispositivo  necessário 
para  executar a sua programação (programador, cabo de ligação, 
interface e software de configuração) . 
- Deve acompanhar  o equipamento  manuais de instalação / 
manutenção. 
- Garantia total de 1(um) ano. 
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12. ANALISADOR DE pH 

 
 

OBSERVAÇÕES:   
- Configuração e programação via teclado local  ou programador 
  - Deve acompanhar os equipamentos qualquer dispositivo 
necessário para  executar a sua programação (programador, 
cabo de ligação, interface e software de configuração.)  
 - Deve acompanhar  o equipamento  manuais de instalação / 
manutenção. 
 - Garantia total de 1(um) ano. 
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13. ANALISADOR DE CLORO 

 

 
 

OBSERVAÇÕES:   
- Configuração e programação via teclado local  ou programador 
- Deve acompanhar os equipamentos qualquer dispositivo 
necessário para  executar a sua programação (programador, cabo 
de ligação, interface e software de configuração.)  
 - Deve acompanhar  o equipamento  manuais de instalação / 
manutenção. 
 - Garantia total de 1(um) ano. 
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14. ANALISADOR DE FLUOR 

 
 

OBSERVAÇÕES:   
- Configuração e programação via teclado local  ou programador 
- Deve acompanhar os equipamentos qualquer dispositivo 
necessário para  executar a sua programação (programador, cabo 
de ligação, interface e software de configuração.)  
 - Deve acompanhar  o equipamento  manuais de instalação / 
manutenção. 
 - Garantia total de 1(um) ano. 
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15. TURBIDIMETRO DE PROCESSO 

 

 
 

OBSERVAÇÕES:   
- Configuração e programação via teclado local  ou programador 
- Deve acompanhar os equipamentos qualquer dispositivo 
necessário para  executar a sua programação (programador, cabo 
de ligação, interface e software de configuração.)  
 - Deve acompanhar o equipamento manuais de instalação / 
manutenção. 
 - Garantia total de 1(um) ano. 
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16. BOMBA DOSADORA DE CLORO  
 

FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 
Aplicação Dosagem do hipoclorito de sódio  
Tag BCL 
Quantidade Conforme projeto 

GERAL 
Alimentação elétrica 110/220 Vac 
Sinal de comando 4 a 20 mA 
Vazão mínima  x l/h - Considerar  o projeto da ETA 
Vazão máxima x l/h - Considerar  o projeto da ETA 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
Pressão estática normal Atmosférica 
Temperatura Ambiente 

 

17. BOMBA DOSADORA DE CAL  
 

FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 
Aplicação Dosagem de Cal  
Tag  
Quantidade Conforme projeto 

GERAL 
Alimentação elétrica 220 Vac 
Motor Deslocamento Positivo de 0,5 HP 
Vazão  350 l/h - Considerar  o projeto da ETA 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
Pressão estática normal 10 m.c.a. 
Temperatura Ambiente 
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18. BOMBA DOSADORA DE ÁCIDO FLUORSSILÍCICO 
 

FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 
Aplicação Dosagem de ácido fluorssilícico 
Tag  
Quantidade Conforme projeto 

GERAL 
Alimentação elétrica 220 Vac 
Motor 0,06 KW 
Vazão mínima  19 l/h - Considerar  o projeto da ETA 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
Pressão estática normal 10 bar 
Temperatura Ambiente 

 

19. BOMBA DOSADORA DE CLORETO FÉRRICO 
  

FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 
Aplicação Dosagem de cloreto férrico 
Tag  
Quantidade Conforme projeto 

GERAL 
Alimentação elétrica 220 Vac 
Vazão mínima  140 l/h - Considerar  o projeto da ETA 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
Pressão estática normal 2 bar 
Temperatura Ambiente 
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20. BOMBA DOSADORA DE CARVÃO ATIVADO  
FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO 

Aplicação Dosagem de carvão ativado 
Tag  
Quantidade Conforme projeto 

GERAL 
Alimentação elétrica 220 Vac 
Motor Deslocamento Positivo de 0,5 HP 
Vazão  250 l/h - Considerar  o projeto da ETA 

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO 
Pressão estática normal 5 m.c.a. 
Temperatura Ambiente 

21. GERENCIADOR DE COMUNICAÇÃO WIRELESS (CELULAR) 
O gerenciador de comunicação wireless (celular) deve possibilitar 
conectividade IP via rede celular. Viabilizando que um controlador com 
porta de comunicação serial fique acessível via TCP/IP (Internet) e que seus 
dados fiquem disponíveis remotamente para uma estação de controle. 
 
 

Aplicação Comunicação de dados wireless entre 
o CLP e o Sistema de Supervisão da 
empresa. 

Quantidade Conforme projeto (lista de materiais) 
Tensão de alimentação 127 ou 220 Vca  / 24 Vdc 
Porta de comunicação RS232 ou RS485 
Baud rate 9600 bps 
Configuração de paridade None, Odd e Even. 
Protocolo Modbus RTU encapsulado em ETH. 
Software de gerenciamento 1 lincença (caso não seja o 

equipamento já utilizado pela Sanasa) 
Controle de reconexão Automática 
Tecnologia de transmissão de 
dados 

CDMA ou GPRS de comunicação de 
dados. 

OBSERVAÇÕES: Comunicação on-line em tempo real, utilizando driver de 
comunicação modbus RTU encapsulado em ETH (MBE). 

Será considerado o equipamento como vadio quando o sistema 
estiver totalmente integrado, ou seja, tivermos os dados chegando 
ao nosso CCO. 
Verificar junto ao suporte técnico de Automação, equipamento 
homologado e já em uso na empresa. 
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22. LISTA DE MATERIAIS 
ITEM QUANT. UNID.  DESCRIÇÃO 

1 1 un  Armário em conformidade com o item 7 
2 1 un  No-Break 1,5KVA – ver  item 5 
3 1 un  Fonte do CLP – ver item 3.1.3 
4 1 un e1 Disjuntor Bipolar 6A 
5 3 un e3,4,5 Disjuntor Bipolar 4A 
6 1 un e2 Disjuntor Bipolar 2A 
7 2 un t1,2 Tomada 2P + T – I n = 15A – 250V 

8 1 un  
Exaustor de 15cm de diâmetro para 
montagem em painel elétrico, 220V, 
200m3ph 

9 1 un  CPU do CLP – ver item 3.1.2 

10 2 un  Cartão de entrada digital para 8 
entradas – ver item 3.1.5 

11 1 un  Cartão de saída digital para 8 saídas  
ver item 3.1.5 

12 1 un  Cartão de entrada analógica para 4 
entradas – ver item 3.1.5 

13 1 un  Cartão de saída analógica para 4 
saídas – ver item 3.1.5 

14 1 un  Módulo isolador de comunicações RS-
232/RS-485 – ver item 3.1.7 

15 1 un  Filtro de linha para alimentação 

16 1 un  Protetor de surto para linha de sinal – ver 
item 10 

17 60 un  

Conector de passagem com 
capacidade nominal para fios e cabos 
2,5 mm2, com capacidade de corrente 
de 26A e tensão nominal de 500Vca, 
com capacidade de conexão de 0,5 a 
2,5 mm2, fabricado em termoplástico 
tipo PA 66 “poliamida”, com 
temperatura de trabalho de -50 a +100 
graus, na cor bege, para montagem em 
trilhos DIN tipo TS 32 e TS 35. 
 

18 12 un  

Conector de porta fusíveis seccionáveis 
com  capacidade nominal para fios e 
cabos 4mm2, com capacidade de 
corrente de 6,3A e tensão nominal de 
500 Vca, com capacidade de conexão 
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de 0,5 a 4 mm2, para fusíveis de 5x20 ou 
5x25mm. Fabricados em termoplástico 
tipo PA 66 “poliamida”, com 
temperatura de trabalho de -50 a +100 
graus, na cor bege, para montagem em 
trilhos DIN tipo TS 32 e TS 35. 

19 1 m  Barra de cobre eletrolítico 
6x19,05x200mm 

20 3 un  Conjunto grelha / filtro para ventilação / 
exaustão – 150x150mm 

21 3 m  

Trilho de fixação em aço, para fixação 
de conectores em quadro de 
montagem elétrico, tipo TS 32, as 
dimensões de 32x25x2000mm, com 
tratamento da superfície anti-corrosivo, 
de acordo com as normas DIN EM 50035 

22 3 m  Canaleta plástica com tampa 80x80mm 
23 2 m  Canaleta plástica com tampa 50x80mm 

24 2 un FM Sensor de vazão tipo ultrassônico com 
características a seguir no item 11 

25 1 cj CP Central de alarme – ver item 8 

26 10 cj dg Relé de interface 1NAF-24Vcc – tipo RS 
30 

27 1 cj  Módulo de Comunicação Wirelles 
(Celular) – ver item 21  

28 1 un IHM IHM – ver item 4 

29 1 un  Fonte de alimentação 24 Vcc Auxiliar – 
ver item 6 

30 1 un pH Analisador de pH – ver item 12 
31 1 un  Bomba dosadora de cal – ver item 17 
32 2 un  Bombas dosadoras de cloro – ver item 16 
33 1 un CL Analisador de cloro – ver item 13 
34 1 un FL Analisador de Flúor – ver item 14 
35 1 un TD Turbidimetro de Processo – ver item 15 

36  un  Bomba dosadora de ácido fluorssilícico – 
ver item 18 

37  un  Bomba dosadora de cloreto férrico – ver 
item 19 

38  un  Bomba dosadora de carvão ativado – 
ver item 20 
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Obs.: Faz parte da obra todo material de fixação, conexão, tais como: 
suportes, braçadeiras, buchas, luvas, parafusos, porcas, arruelas, etc., 
necessário à perfeita montagem e funcionamento da unidade.   
 

23. RESUMO DO DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO 
 

23.1. MEMORIAL DESCRITIVO - AUTOMAÇÃO 
 

23.1.1. Objetivo 
 
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever o funcionamento 
de equipamentos de medição, comando e controle elétrico de Baixa 
Tensão a ser implantada na Estação de Tratamento de Água da cidade de 
Jaguariúna/SP. 
 

23.1.2. Descrição do Funcionamento 
 
A E.T.A. funcionará de modo automático por meio de um CLP que se 
comunicaram em rede, recebendo informação dos equipamentos de 
acionamento em protocolo modbus, sobre o funcionamento das bombas 
dosadoras, anomalias, motores para controle e atuação, medidor de vazão 
ultrassônico, pH-metro e etc. Em caso de falta de energia elétrica o sistema 
funcionará através de um gerador móvel de emergência e o PLC, terá ainda 
um no-break, para garantir o funcionamento ininterrupto. O PLC será 
responsável pelo envio de informações de qualquer evento, via rede wireless 
(celular), para a central de monitoramento da PMJ, que será definido 
quando da elaboração do software do CLP pelo corpo técnico da PMJ. 
 

23.2. DESCRIÇÃO DETALHADA DO FUNCIONAMENTO 
 
O sistema está previsto para funcionar nos modos “Local e Automático”, 
através de chaves seletoras presente em todos os acionamentos do sistema.  
 

23.2.1. Modo Local 
 
Em modo “Local” o sistema é operado de modo manual no próprio local. 
Ou seja, o sistema de acionamento das bombas e motores serão transferidos 
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para as botoeiras presentes no frontal dos painéis, possibilitando as 
manobras de acionamento sem a interferência do inter-travamento da 
lógica de controle do CLP. 
 

23.2.2. Modo Automático 
 

Em modo “Automático” o CLP fica responsável pelo acionamento das 
bombas e motores de forma automática totalmente independente da 
interferência do operador, baseado na lógica de controle do sistema e 
monitoramento das variáveis do processo da E.T.A. e envio dessas variáveis 
para a Central de Monitoramento (CCO) da PMJ, informando o status de 
todas as variáveis do sistema e condição de operabilidade.   
 

23.3. OPERAÇÃO DO SISTEMA 
 

A água captada no rio Jaguarí será encaminhada para o Tanque de Mistura 
(18 m³), onde serão dosados carvão, 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, 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, equipada com 
variador de velocidade. 
 
A dosagem de cloreto férrico será controlada pelo Turbidimetro instalado na 
tubulação de água bruta. O Turbidimetro recebe a informação da vazão do 
medidor ultrassônico e mede a concentração de turbidez presente, 
acionando ou não a bomba dosadora de cloreto férrico, microprocessada. 
 

A dosagem de carvão ativado será controlada pelo Turbidimetro instalado 
na tubulação de água bruta. O Turbidimetro recebe a informação da vazão 
do medidor ultrassônico e mede a concentração de turbidez presente, 
acionando ou não a bomba dosadora de carvão ativado, equipada com 
variador de velocidade. 
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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 
cloro presente, acionando ou não a bomba dosadora de cloro, 
microprocessada. A dosagem de hipoclorito de sódio será efetuada nas 
caixas de passagem da ETA 2 e 3. 


