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O
problema
das
perdas
afeta
profundamente
a
sustentabilidade do abastecimento, uma vez que exerce uma
forte pressão sobre o meio ambiente quando da necessidade
de aumento do volume retirado dos aqüíferos. Por esse
motivo, o combate às perdas deve ser encarado como um
dos principais focos de ação de um programa de uso racional
da água. Alem disso, há hoje no mercado uma necessidade
cada vez maior de que as empresas apresentem uma
preocupação com a ecoeficiência no uso dos recursos
naturais de forma a garantir o desenvolvimento sustentável.
As perdas na rede de distribuição podem ocorrer em vários
pontos do sistema, sendo que, dependendo de onde
ocorram, estas apresentam características muito especificas,
que permitem identificar a origem do problema. Algumas
delas são de caráter eminentemente técnico, podendo ser
resolvidas com ações de operação e manutenção otimizadas.
Outras, porém, ocorrem no usuário final e dependem de
uma ação de fiscalização comercial e da conscientização da
população.
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1. INTRODUÇÃO
A Importância da Instrumentação, Automação E Controle.
Desenvolvimento sustentado requer Água. A Água é um recurso
essencial à vida humana, para a economia e para os ecossistemas.
Contudo, mais de 1,2 bilhões de pessoas ainda não tem acesso à Água
potável (segura e limpa) e mais de 2,4 bilhões não têm acesso a
saneamento básico. A necessidade de existir um grande foco neste
assunto tem sido afirmada em várias ocasiões sendo a principal a
Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentado em Johanesburgo
(2002) que fixou alvos específicos e claros que visam reduzir para
metade os números acima descritos até 2015.
Contudo, o problema não é limitado ao desenvolvimento mundial. A
poluição, a exploração excessiva de recursos naturais, os danos nos
ecossistemas aquáticos, as alterações climáticas e os aspectos de
segurança estão desafiando a sustentabilidade dos sistemas sanitários,
obrigando a investimentos avultados. Tecnologias avançadas,
ferramentas poderosas de gestão, monitoração, automação e sistemas
de controle, assim como instrumentação de campo são essenciais para
conseguir manter e melhorar as redes de gestão de água existentes.
Instrumentação, Controle e Automação (ICA) são tecnologias-chave nos
sistemas de tratamento e distribuição de água e águas Residuais.
Constantes alterações no processo exigem controle automático para
atenuar consequências. Uma estação de tratamento de águas residuais
é controlada através da vazão de entrada enquanto uma estação de
tratamento e distribuição de Água potável é controlada através da vazão
de saída (necessidade de abastecimento). Mesmo com esta disparidade
nos sistemas, os resultados necessitam ser satisfatórios. Realidades
econômicas encorajam a aplicação do conceito ICA para assim obter
resultados otimizados e usufruir das totais capacidades de produção e
tratamento de uma estação.
2. O MUNICÍPIO
A cidade Sales Oliveira é um município Brasileiro do estado de São
Paulo localiza-se a uma latitude 20° 46`19` sul e a uma longitude 47º
50`17`oeste, estando a uma altitude de 730 metros. Sua população
em 2009 é de 8021 habitantes;Pertencendo a região administrativa de
Ribeirão Preto, e micro-região de São Joaquim da Barra, e tem divisas
com os municípios :
 Morro Agudo;
 Orlândia;
 Nuporanga;
 Batatais;
 Jardinópolis;
www.jefferson.ind.br

4



Pontal.

É atravessado pela rodovia estadual SP-328 (Francisco Mascos
Junqueira Neto) vinda de Jardinópolis e indo atingirem as divisas com
o Estado de Minas Gerais após passa por Orlândia. A rodovia SP-330
que começa na Capital e que leva o nome de Anhanguera em toda sua
extensão terminando na divisa de Minas Gerais com o estado de São
Paulo,a anhanguera corta as terras de Sales Oliveiras após passar por
Jardinópolis. A Rodovia SP-351(Altino Arantes) corta a Rodovia
SP355(Waldir Canevari) que parte de Santo Antonio da Alegria,
passando em volta do município Sales Oliveira e vai até Morro Agudo.

Sua economia tem forte componente no agronegócio com varias
plantações da cana de açúcar e a principal atividade econômica do
município decorre das chamadas “Palheiras” , empresas que efetuam a
manufatura da palha de milho visando o mercado tabagista.
Atividades de comercio e outras de prestação de serviços
tem menos destaque na economia
do município, principalmente
devido à proximidade da cidade de Ribeirão Preto (cerca de 30 km pela
rodovia SP-330), e São Joaquim da Barra.(cerca de 15 Km pela
rodovia SP-328)
Na geologia de superfície há afloramento das ditas “terras roxas”
de decomposição de basaltos da formação geológica do Grupo Serra
Geral e do Arenito Botucatu ambos da Bacia Sedimentar do Paraná e
www.jefferson.ind.br

5

os aluviões de formações geológicas mais recentes, nas margens dos
cursos d’água principalmente do Rio Pardo onde atingem larguras
variáveis até poucas centenas de metros. O relevo destes últimos é
bastante suave e com cotas altimétricas próximas daqueles do rio e,
por isto, inundáveis em alguns trechos. Os afloramentos do arenito
Botucatu apresentam relevos também suaves formando os cerrados,
porém com cotas altimétricas mais elevadas. As “terras roxas” são
ligeiramente mais acidentadas, nas suas maiores extensões,
destacando-se elevações mais acentuadas apenas em pequenos
morros, característicos desta formação geológica, localizados a
sudoeste do município e um dentro da própria área urbana. Nestas
existem cobertura com vegetação natural e as restantes com cultivo
agrícola de cana de açúcar na sua maior extensão, inclusive nos
cerrados que perderam assim suas características naturais de
vegetação original.
O Rio Pardo, nas divisas com Pontal e Jardinópolis, se destaca na
hidrografia enquanto seus afluentes, no município são de pequeno
porte. O único maior é o Ribeirão santa Barbara, que nasce no
município de Sales Oliveira e deságua no Rio Pardo em Jardinópolis e
situa-se nas divisas de oeste com Orlândia.
A cidade conta com sistemas de abastecimento público de água e coleta
de esgotos sanitários, que atendem a totalidade da área urbana com
edificações.
3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA
O sistema de abastecimento de água de Sales Oliveira é administrado
pela própria Prefeitura local, sendo operado pelo DAESO
(Departamento de Água e Esgoto de Sales Oliveira).
Praticamente a totalidade da população urbana é atendida pelo
sistema, que é constituído de (4) quatro poços tubulares um localizado
no distrito industrial e os outros três na fazenda Piraguasu, (5)cinco
reservatórios e 25Km de redes de distribuição, divididas em cinco(5)
setores de abastecimento, que não estão completamente isolados
entre si.
Os poços tubulares captam água do Aqüífero Guarani, apresentando
em média, profundidade de 180 m, nível estático de 70 m e nível
dinâmico de 95 m, sendo esta água de boa qualidade, necessitando,
por critério preventivo de saúde, de cloração e fluoretação no cavalete
de saída dos poços.
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Para garantir oferta domiciliar de água com qualidade para consumo
residencial e outros usos, a toda população, o Município deverá adotar
as seguintes medidas:
 Promover a sustentabilidade e o uso correto da água através da
telemetria, diminuindo fugas e perdas de água que hoje
representa mais de 45%;
 Automatizar os poços e estações elevatórias de água potável,
fazendo
com
que
desapareçam
possíveis
pontos
de
contaminação da água.;
 Ampliar a produção de água disponível e o sistema de
distribuição;
 Reduzir as perdas físicas da rede de abastecimento trocando
tubulações modernas e fazendo reparos na rede, e combatendo
ligações clandestinas existentes;
 Desenvolver programas para reduzir o consumo inadequado ou
desnecessário de água;
 Aumentar a capacidade dos reservatórios e automatizar os poços
e sistemas elevadores, ganhando economia de água, energia e
evitando contaminações;
 Racionalizar a cobrança pelo uso da água;
 Diminuir a inadimplência e o consumo avultado, com a
individualização e corte remoto da água em conjuntos
habitacionais vertical e horizontal que apresenta alto índice de
inadimplentes e uso avultado;
 Substituição de rede de distribuição velha (ferro galvanizado) por
rede nova (PVC).
4. Titulo do Contexto
ABASTECIMENTO
DE
ÁGUA
POTÁVEL
SUPERVISIONADO,
MONITORAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇAO
DE ÁGUA ATRAVÉS DE MICRO E MACRO MEDIÇÃO DA CAPTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA DE SALES OLIVEIRA
ATRAVÉS DE
TELEMETRIA E A AUTOMAÇÃO, OBTENDO O CONTROLE DO
ABASTECIMENTO.
5. Apresentação
Otimização dos Sistemas De Distribuição De Água
A água potável é valiosa e necessita de ser efetivamente monitorada e
controlada. Soluções inovadoras e completas para detecção de perdas
em redes de distribuição ajudam a aperfeiçoar a Gestão da Água e a
reduzir os custos elevados associados aos processos de produção da
mesma. A detecção de perdas eficaz, automatizada e de baixo custo é
www.jefferson.ind.br
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possível através da utilização combinada de medidores de vazão
modernos com transmissão automática de dados (informação).
A água é valiosa. Conjuntamente com os aspectos econômicos a
ecologia é também importante. Os custos de produção de água potável
estão aumentando e a população está se tornando sensível no que se
refere ao desperdício da mesma, pois as conseqüências são os
aumentos de preço por m3 utilizado. Através de uma fuga de 5mm e
com uma pressão de operação de 5 bar, cerca de 12.000 m3 de água
potável são perdidos por ano. Quantidades enormes de água escapam
por pequenos danos na tubulação de distribuição que não são
descobertos por um longo período de tempo. Com um consumo de 160
litros diários por pessoa, a perda acima descrita seria suficiente para
abastecer as necessidades de 200 pessoas num ano inteiro.
Na Europa, diretrizes técnicas e estatutárias forçam as companhias de
fornecimento de água a aplicar medidas para reduzir as perdas na rede
de distribuição. A nova palavra mágica é SUSTENTABILIDADE. É uma
filosofia que está cada vez mais sendo implementada em todo o globo.
Não obstante este fato, uma rede de distribuição completamente livre
de perdas é impossível de realizar e manter, logo é imperativo ganhar
um melhor conhecimento das razões e fatores que influenciam as
mesmas. Em particular, tubulações subterrâneas serão sempre
danificadas por vibrações do trânsito, corrosão ou obras nas vias
públicas. A média em todo o mundo para perdas durante o transporte
de água potável, de acordo com um estudo realizado pela IWSA
(International Water Supply Association) nos anos noventa, é de cerca
de 2030% da totalidade produzida. No Brasil um dos grandes problemas
encontrado são fraudes em hidrômetros, pontos de desvios realizado
clandestinamente, erro de leitura e inadimplência. Um dos lideres em
perdas de água é a cidade do Cairo no Egito, na qual apenas 45% da
produção chegam ao consumidor. No outro extremo temos Singapura e
Japão que através de um sistema exemplar de gestão de água atingiram
níveis de perdas de apenas 5%. Em Sales Oliveira-SP mais de 45% da
água é desperdiçada, mas por falta de investimento, e equipamentos
não se sabe identificar onde estão essas perdas. Devido à grande
importância em obter informação, decidiu-se pela implantação do
sistema de telemetria no macro e micro medição com controle
automático dos poços e reservatórios na cidade de Sales Oliveira.
Com o controle é possível atenuar o desequilíbrio entre oferta e
demanda de água, principalmente no verão, possibilitando a distribuição
eqüitativa de água disponível. O sistema também indica fraudes, erros
de leituras em hidrômetros, e bloqueio remoto de fornecimento para os
inadimplentes, fornece o consumo em tempo real da cidade, e indica
www.jefferson.ind.br
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índice de possíveis pontos de clandestinidades e fugas. Para tanto,
instalaram-se Sistema Supervisores, computadores, medidores de
pressão, de vazão e outras que tem capacidade de gerir diversas
estações e transferir todos estes dados para a central de monitoramento
em Sales Oliveira, denominado como “COI” (Centro Operacional
Integrado) onde será possível ter uma gestão completa de todos os
passos necessários para administrar e tomar decisões sem fazer
investimentos avultados.
6. Justificativa Da Necessidade Das Obras
Estabelecer um Plano de Trabalho visando reduzir o consumo de água
pela diminuição das perdas e uso racional da água nas Unidades, Órgãos
e consumidores, através da leitura registrada na extração e distribuída
na rede de água, e o consumo registrado
após os hidrômetros
inteligentes colocada nas residências, ambos informando em tempo real
ou periódico a quantidade de água e possíveis problemas na rede ou
fraudes. Com isso se pretende mudar a situação atual educando os seus
usuários para o não desperdício e para o uso racional da água.
Atualmente o faturamento não é compatível com a realidade devido os
números ser um valor abaixo da realidade, temos conhecimento que
existe, pontos clandestinos de consumo, também existem muitos
hidrômetros quebrados e com fraudes causando uma recadação abaixo
do consumo real, e perdas com vazamentos na rede de água,
ocasionando prejuízos ao departamento de Água e esgoto da cidade de
Sales Oliveira, prejuízos que se apresenta acima de 40% da captação e
distribuição da Água.
7. Objetivo/Metas
Geral
Estabelecer um Plano de Trabalho visando reduzir o consumo de água
pela diminuição das perdas e uso racional da água nas Unidades, Órgãos
e usuários da Cidade de Sales Oliveira.
Mudar a situação atual educando os seus usuários para o não
desperdício e para o uso racional da água, e cobrança justa do
valor.
Metas e Ações


Recadastramento e substituição dos atuais hidrômetros por
hidrômetros com saída pulsada, conjugados à sistema de
telemetria, na totalidade da cidade;
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Implantação de sistema supervisorio e de telemedição,
automatização dos sistemas de captação e recalque com PLC para
controle automático;



Detecção de vazamentos na rede,reservatórios de todas as
Unidades/Órgãos, e residências (consumidores Finais) ;



Controle da vazão através da instalação de equipamentos e
dispositivos tais como,PLC, e válvulas redutoras caso necessário;



Inspeção periódica de todas as instalações para detectar, corrigir e
prevenir novas ocorrências de perdas;



Acompanhamento da qualidade da água;



Estudo do perfil do uso da água na Cidade de Sales Oliveira com a
caracterização de hábitos e vícios de desperdício, por bairros e
consumidores de grandes quantidades;



Disponibilização dos resultados dos estudos e das ações ao
Governo do Estado, e à sociedade;



Ações educacionais com palestras, seminários, cartilhas, peças
teatrais, que levem informações para a comunidade e a
sociedade;



Disseminação das ações educacionais por meio da Rede Pública
Municipal e Estadual de Ensino.

Com essa metodologia e investimento a Prefeitura de Sales Oliveira
espera-se a diminuição das perdas, fraudes e desperdício de Água e, o
gasto desnecessário de energia elétrica.
As ações supracitadas propiciarão
melhorias no abastecimento e
qualidade da água, cobrança justa do consumo e prolongamento da vida
útil de todos equipamentos utilizados na estrutura de captação,
tratamento e distribuição da água.
8. Regulamentação/Especificação Do Projeto
Específicos
O projeto divide-se em três etapas:
Primeira etapa: Macro medição:, Instalação de controladores e sistema
supervisorio nas bombas poços, reservatórios com envios de dados
através da telemetria, aonde será instalado na Prefeitura de Sales
Oliveira um Centro Operacional Integrado com aquisição de dados.
www.jefferson.ind.br
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Segunda etapa: Micro medição: Instalação de hidrômetros inteligentes
em todas as residências, indústrias, comércios, órgão públicos
e
possíveis consumidores na cidade de Sales Oliveira, individualização e
bloqueio remoto nos condomínio verticais e horizontais e conjuntos
habitacionais que se fizerem necessários.
Terceira etapa: Obra civil e infra-estrutura: trocas de tubulações
redimensionamento de redes, e infra-estrutura da rede do DAESO.
9. Cadastro existente
 Quantidade de poços artesianos, e o m3 de água por hora de cada
um:
Poços

m3/h

Sistema 1 Poço 1

150

Sistema 2 Poço 1

80

Sistema 2 Poço 2

75

Sistema 2 Poço 3

75



Quantidade de reservatórios existentes, Ativos são 5 (Cinco)
Ativos.



Quantidade de hidrômetros comerciais e residenciais é:
Referência mês março/2010 (número de economias)
Hidrômetros comerciais - 115
Hidrômetros residenciais – 3.319
Hidrômetros públicas - 2
Hidrômetros industriais - 6



Total de água que é captada dos poços artesianos:
Total de água captada – 166.000 m3/mês



Quantidade registrada no total após passar pelos hidrômetros é:
Total de água registrada – não tem esse registro, pois existe
muitos hidrômetros quebrados, e falta recursos para disponibilizar e
obter esses dados.


Faturamento total arrecadado, atual é:
O Departamento realizou um levantamento dos meses Janeiro,
Fevereiro, Março e Abril e a arrecadação dos quatro períodos é
na media de R$ 29.408,09 por Mês.
O Departamento relatou que a arrecadação teria que ser em torno
de R$ 59.609,52 mensais, mas em Sales Oliveira a inadimplência
é muito Alta.
www.jefferson.ind.br
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Quantidade de inadimplentes, somatória total em reais (R$) de
inadimplentes é:
Quantidade de inadimplentes – 53%
A Prefeitura Sales Oliveira deixa de arrecadar em media R$
31.887,26 por mês,
devido ao alto índice de
inadimplência do município.



Consumo de Energia elétrica nos poços.
Existem três relógios que faz a Medição, e a soma dos três
relógios a prefeitura gasta em media R$ 30.200,00 por mês.

Pressão de trabalho da água na rede de distribuição é
Poços

Pressão
(mca)

Sistema 1 Poço 1

55

Sistema 2 Poço 1

55

Sistema 2 Poço 2

55

Sistema 2 Poço 3

55



Tamanho da rede de distribuição em km é
Extensão da rede de distribuição 25 km.
Diâmetro das tubulações encontradas são 6”; 4”; 3” , 2” e 1”
Abaixo Foto do sistema de captação dos poços:
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Foto Acima: Sistema 1 poço do Distrito Industrial
Bombas e Bay- pass:

Reservatórios e válvulas distribuidora de água p/ cidade:
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Abaixo Foto do município de Sales Oliveira:
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10.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO BÁSICO

CONTROLE DE PERDAS DE ÁGUA E SUPERVISÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO E PONTOS DE CONSUMO DE ÁGUA ATRAVÉS DA
TELEMETRIA E TELECOMANDO
10.1 – Objetivos
Definir as diretrizes para a contratação dos equipamentos, Softwares,
Materiais e Serviços para a implantação do Sistema de Telemetria para
o Telecontrole e Telesupervisão, via Centro Operacional de informações
e Controle, do Sistema de Abastecimento de Água de Sales Oliveira/SP,
com a finalidade principal do Controles de Perdas e da qualidade da
água, e planejamento em medidas a ser tomadas com base em
informações reais do cenário apresentado. Entenda-se que o projeto
deva ser fornecido na modalidade turn-key, englobando a contratação
de equipamentos, softwares, materiais e serviços necessários ao pleno
funcionamento do sistema aqui especificado. O licitante deverá
implementar o sistema Proposto tendo em vista sua possibilidade de
expansões futuras e incorporar equipamentos já existente, devera
apresentar documentos e comprovação de experiência em projetos
semelhantes com mais de seis(6) meses em funcionamento,
comprovado por atestados e devidamente certificado e credenciado pela
Sabesp com emissão de contas individualizadas.
Abaixo segue desenho esquemático do projeto:



Sistema de Monitoramento e Gestão da Micro-medição
Sistema de Monitoramento, Controle e Gestão da Macro-medição.

Sistema de Monitoramento
e Gestão da Micromedição

Interfaces homem-Máquina

Módulo MG Micro-medição

 Integração de Sistemas;

Módulo de Terifação
 Painéis de controle;
 Painel sinótico da
Rede;

Sistema de Monitoramento,
Controle e Gestão da Macromedição
Módulo MCG Equip. da Rede
Módulo de MCG Cons. En. Elet.

Sistema
Supervisório

 Estações de supervisão
e controle.

Centro de Controle e Operações da Rede

www.jefferson.ind.br
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10.2 – ESPECIFICAÇÕES BASICAS PARA A
AUTOMAÇÃO E
CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE SALES
OLIVEIRA/SP.
A automação deve permitir a supervisão e o Controle Centralizado do
Sistema de Abastecimento do DAESO, que deverá estar dimensionado
de forma a permitir a execução das Seguintes tarefas:
 Monitorar e Controlar o Sistema de Abastecimento pelo COI, em
tempo real;
 Monitorar e Controlar o Sistema de Abastecimento das UTR´s, em
Tempo real;
 Monitorar e Controlar o consumo de água na Micro medição nos
hidrômetros instalados em residências, Órgãos públicos, industrias
e comércios, em intervalos de tempo a ser definidos;
 Acessar e Revisar Parâmetros Críticos;
 Estabelecer os Parâmetros de Controle Operacional;
 Atualizar os Dados de Processo;
 Realizar Diagnósticos a partir do COI ou das Remotas;
 Gerar os Relatórios Operacionais e de Manutenção;
 Reduzir ao mínimo a necessidade de Operação e Manutenção das
UTR´s;
 Gerar Sumário de Alarme para situação de anormalidade;
 Ser modular e ter flexibilidade para expansões futuras;
 Ter conectividade com outros Sistemas de Controle e Sistemas
Corporativos;
 Ser capaz de desenvolver tarefas de controle, monitoração e
Simulação de forma simultânea para todas as UTR´s;
 Imprimir Relatórios e Telas programados ou por comando;
 Integrar o Programa de Gerenciamento energético entre DAESO e
CPFL para todas as UTR´s;
 Realizar bloqueio remoto do uso da água em locais a ser definida
pelo DAESO;
 Ser capaz de desenvolver tarefas de controle, monitoração e
Simulação de forma simultânea para as anormalidade que
ocorrerem.
10.3- PARTES INTEGRANTES DO SISTEMA
Neste item
automação.

estão

descritos

os

componentes

www.jefferson.ind.br
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10.3.1 – Centro Operacional Integrado – COI
A Estação de Controle e Operação, será instalada na sede do DAESO,
será o posto de controle de onde os operadores irão Monitorar
Comandar e introduzir modificações nos parâmetros operacionais
mediante o recebimento de dados das Unidades Terminais Remotas –
UTR´s. Estas farão a aquisição dos sinais dos instrumentos de
campos através dos Controladores Lógicos Programáveis – CLP´s ou
PLC´s que controlam toda a lógica operacional dos Centros de
Reservação, Poços e Estações Elevatórias. A operação será
simplificada de modo a controlar e manipular um grande volume de
informações de forma facilitada, utilizando-se ícones e Telas Gráficas
para orientar o Operador, enquanto janelas. Menus e instruções
permitem a monitoração de uma ou várias situações ao mesmo
tempo. O sistema de Telesupervisão e Telecontrole é caracterizado
por sistema de Telemetria e de Telecomando, utilizando-se das atuais
tecnologias de sistema SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition) para a integração dos diversos pontos que constituirão o
sistema.
O sistema SCADA é composto de uma Estação de Operação, que será
usada para Comando e Monitoração e terá as seguintes
especificações adicionais nesta etapa do trabalho:


Atualizar Tela geral de entrada de Sistema de abastecimento, com a
composição global do mesmo, em extensão AutoCAD, que permitirá
ao Operador acessar a qualquer uma das UTR´s a partir da mesma.
Esta tela terá três formas de apresentação sendo a primeira forma
toda completa com UTR´s, linhas de distribuição e ruas nominadas.
Uma segunda forma com as UTR´s e Linhas de Distribuição e a
Terceira forma só com UTR`s em função da alta densidade de
informações existentes nesta Tela, sua visualização será melhorada
pela implantação de dois(2) monitores de vídeo de 19 (dezenove)
polegadas.



Acrescentar uma tela de Sinótico para cada UTR, com todos os
detalhes e informações da mesma. As operações de comando de
equipamentos e ajustes de níveis operacionais serão feitas a partir
dessas telas, bem como o reconhecimento de alarmes.
Estas telas deverão ser elaboradas nos padrões das atualmente
utilizada pelas indústrias, com desenhos representativos dos
componentes, não se aceitando desenho simplificados ou diagramas
genéricos. Associado a esta Tela haverá o acesso direto a um
Fluxograma da UTR gerado em extensão .dwg.;



Apresentar uma Tela de relatório Operacional do Sistema quando
solicitado pelo Operador ou com Periodicidade a ser definida pelo
www.jefferson.ind.br
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DAESO, com a opção de poder imprimi-los a qualquer tempo. Estes
Relatórios constarão basicamente de informações, tais como Níveis
de reservatórios, vazões Instantâneas, Médias e Totalizadas em cada
ponto de Medição e Tempo de Operação de Bombas. Os valores
médios e totalizados serão considerados a parti da zero hora de cada
dia;
Apresentar Telas de Sumário de Alarme do Sistema, com a opção de
poder imprimi-los;
Apresentar Tela de Eventos Operacionais (liga/desliga bombas,
abre/fecha válvulas, etc.), com a opção de poder imprimi-los
Apresentar tela de registro de histórico de variáveis, com a opção de
poder imprimi-los;
Apresentar tela de status da comunicação do Sistema de rádiotransmissão, registrando no sumario de alarmes as eventuais perdas
de comunicação ocorridas e sua duração;
O sistema deverá possuir um banco de dados que permita ao
supervisório externar seus dados para a rede corporativa do DAESO,
para estações vistas Gerenciais e ao Sistema de Gestão da Empresa:
Todas as telas deverão possuir um menu dedicado que permitam o
rápido acesso a qualquer tela do sistema, não necessitando para isso,
mais que dois cliques de mouse;
O software de gerenciamento do consumo da água, devera receber
os dados via radio freqüência e elaborar os gerenciamentos e
parâmetros dos dados da micro medição.
A empresa contratada deverá promover a adequação do Software de
gerenciamento do consumo com o sistema supervisorio, integrando
os dois sistemas. Deve ser previsto 01(uma) licença WEBCLIENT, que
estará operando comuntamente com o existente e os que forem
adquiridos. Como também o padrão operacional utilizado pela
maioria das indústrias, dentro da norma Internacional ISA. Este
padrão permite a utilização de simbologia de rápida identificação dos
equipamentos e suas funções pelos operadores do sistema de
Automação.
Na tabela abaixo segue relação
dos equipamentos mínimos
necessários para compor o departamento COI (Centro Operacional
Integrado)
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Equipamentos para o Centro Operacional Integrado seguem na tabela:
QTD UND
1

pç

2
1
1
1
1
1
1
1
1

pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç

SEDE DA PREFEITURA
DESCRIÇÃO
Desktop OPTIFLEX 960, Processador Intel Core 2 Duo E8500 (3.16 GHz, 6 MB L2 cache, 1333
MHz FSB), Windons Vista Business, 4GB DDR 800MHz, 250GB 7400RPM sata, Placa de video
256MB, gravador de DVD, Teclado e mouse
Monitor wide screen LCD 19"
Impressora laser HP2035N
No-break industrial SMS - 220V 1,5kVA
Software Supervisorio IFIX 150 Tags
Software Supervisorio web client
Conjunto torre telescopica de 30mt c/ antena Omni de 6dB
Transceptor iNET II 900 Acces point c/ encriptação AES-128 e gerenciamento remoto
Software de configuração do Varsa Max
Painel de controle do radio e rede ethernet

10.3.2 – Unidade de Transmissão Remota – UTR´s nos Sistemas
de Poços e elevatórias.
Os centros de reservação e Estações Elevatórias são compostos de
reservatórios e Estações de Bombeamento, que serão monitorados e
controlados pelo COI e também desses locais.
Em cada um deles haverá uma UTR composta de PLC/Rádio-modem e
seus acessórios, que fará a aquisição dos sinais previstos para cada local
e controlará as variáveis de processo e executará as ações de comando
e intertravamento dos equipamentos Elétricos.
Cada UTR deverá estar montada em Painel de proteção IP-55 com
vedação em borracha para proteção de ambientes úmidos. As
tubulações de sinais em ambientes abrigados deverão ser em
eletrodutos pesados galvanizados a fogo. Todas as curvas deverão ser
compostas por conduletes. Também toda tubulação de chegada ao
Painel deverá ter um condulete em sua extremidade e deve ser
conectado ao mesmo através de tubo flexível macho/macho. Toda fiação
de campo de interligação de instrumentos deve utilizar cabo de
instrumentação 24 AWG, cor cinza, Tensão 300 v, classe 2, formado por
1 par + shield + malha. Toda fiação elétrica deve utilizar cabo PP 3 x
1,5 mm² Anti-chama. As UTR´s serão No-break de 0´7 KVA/15´. A
fabricação dos painéis deverá atender as seguintes normas técnicas, em
suas mais recente edições e novas equivalências ou designações:
-Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- EB-1242, NBR5984, NBR IEC 60439-1, NR10, para construção de painéis e segurança
pessoal;
-IEC: Internacional Electrical Code 439;
-Norma ISA 5.1 e NBR-8190 para instrumentação de Campo, para o
Sistema de Automação e para a Documentação Técnica.
www.jefferson.ind.br
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10.3.3 – Controladores Lógicos Programáveis – CLP´s ou PLC´s
Os PLC´s executarão todas as tarefas de controle, aquisição de dados,
operações
matemáticas,
intertravamentos
e
seqüenciamentos,
necessárias a operação e aquisição de dados dos dispositivos e
equipamentos associados ás UTR´s. Estes componentes devem ser
fornecidos com todos os acessórios necessários ao seu integral
funcionamento e configuração.
10.3.3.1- PLC´s das UTR´s
Estes equipamentos deverão possuir no mínimo as seguintes
características:
10.3.3.1.1- Básicas:
 CPU 32KB com comunicação serial
 12 Entradas digitais opto-isoladas 24 VDC;
 08 Saídas digitais opto-isoladas a transistor ou relé;
 06 entradas analógicas de 10 bits de resolução 0-10V/ 1-5V/ 4-20
mA;
 02 saídas analógicas de 4-20 mA;
 50 malhas de controle PID com estação automático/ manual;
 Central de alarme e estação de eventos;
 Relógio e calendário incorporados;
 Configuração por linguagem Ladder IEC-1131-3, com até 1.200
instruções, incluindo blocos de funções aritméticas, de controle, de
alarme, de seleção de sinais, temporizadores, contadores,
totalizadores, linearizadores, e outros.
10.3.3.1.2 – Adicionais:
 Debug da execução do código ladder com modo Force (entradas e
saídas digitais forçadas para testes);
 Software configurador;
 Programação via frontal ou Notebook;
 Comunicação Serial RS-485 via Protocolo Modbus-RTU com baudrate configurável entre 9.600 bps, 19.200 bps, 57.600 bps e
115.200 bps;
 Capacidade de Comunicação em rede Modbus-RTU;
 Tecnologia SMD;
 Fonte embutida para alimentação de 90 a 240V (AC ou DC) ou 24
VDC;
 Temperatura de operação: 0-50ºc;
 Grau de proteção IP-20 – montagem em painel.
Não se admitirá cópias de Demos ou de uso Geral.
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10.3.4 – Sistema de Rádio Transmissão
O Sistema de Rádio Transmissão atual na freqüência Spread Spectrum
de 902 a 928 MHz, taxa de 512/526 kbps, Potencia 1 W e Alimentação
de 10,5 a 30 VDC com Fonte de Alimentação de entrada 110/220 VAC e
saída 12 VDC/2ª. O sistema se completa com Antena Yagi 6 dB, Torre
de Antena de altura média de 30 (Trinta) metros. Será interlogada por
30 metros em média de cabo coaxial entre a antena e o radio, que deve
ser cabo feeder RF ½-50 condutor interno: fio de cobre de 4.8 mm,
dielétrico polietileno expandido /E12.1 mm, condutor externo: tubo de
cobre corrugado / E 13.6 mm, cobertura externa: polietileno de alta
densidade preto / E 16.0 mm (características elétricas a + 20ºc), com
centelhador a gás e conectores.
10.3.5 – Instrumentação de Campo
Os instrumentos de campo de vazão, nível e Pressão devem ser
instalados de acordo com as instruções dos fabricantes, sendo que o
licitante deverá fornecer os típicos de instalação de cada um deles na
apresentação da documentação Técnica para aprovação. Todos os
instrumentos fornecidos deverão possuir Grau de Proteção IP68 e
IEC61326:2002 (Directiva ENC89/336/EEC) para compatibilidade
Eletromagnética. O licitante deverá apresentar também os certificados
de calibração dos instrumentos, rastreáveis a rede Brasileira de
Calibração (RBC).
A proponente deverá prever proteção contra surtos e aterramento para
cada UTR, inclusive para os instrumentos de campo.
10.3.6 – CCM´s/Painéis das UTR´s
A interação das UTR´s com os CCM´s se dará para os comandos e
Status de bombas, além dos Controles de pressão de linhas por
Inversores de Freqüência previsto para todas as UTR´s que faz parte do
Projeto de Gerenciamento de Energia elétrica, para obter economia de
energia. Os painéis das UTR´s devem ser no mínimo no mesmo padrão
dos painéis atuais. Não serão aceitos quadros elétricos usados na
construção civil como quadro de disjuntores.
10.3.7 – Aquisições Gerais
Além dos Sinais de Instrumentos e CCM´s as UTR´s, terão de ser
previsto ainda os sinais alarme por falta de energia elétrica, alarme
abertura de painéis e saída para alarme Sonoro.
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10.3.8 – O Sistema de Monitoramento, Controle e Gestão dos
consumos de energia elétrica.
Este módulo integra dado e informações relativos ao fornecimento de
energia elétrica aos motores das bombas dos poços e estações de
recalque.
Todos os principais parâmetros do consumo, tais como, consumo,
demanda, fator de potência, correções capacitivas, fator de carga, serão
tratados e apresentados, em tempo real, através de gráficos, tabelas e
arquivos exportáveis.
Este módulo também permitira simulações tarifárias, o acionamento
automático de bancos capacitivos e controle de demandas.
10.4 – Relações de Equipamentos para Macro Medição
A tabela abaixo indica a previsão de I/O para cada um dos 11 (onze)
Sistemas de poços existentes, onde o proponente deve se basear para
dimensionar seus equipamentos, materiais e serviços. Salienta-se que
esta distribuição poderá variar de UTR para UTR, não Significativo.
Especificações para cada UTR nos Poços
QTD UND
1

pç

1

pç

1
1

pç
pç

1

pç

1
1
1
1

pç
Uni
pç
pç

QTD UND
1

pç

1

pç

1
1

pç
pç

1

pç

1
1
1
1

pç
Uni
pç
pç

POÇO 1 – DISTRITO INDUSTRIAL
EQUIPAMENTOS
ED SD EA SA
Radio Serial por Visada MDS c/
Fonte
Antena direcional Tagi c/
Centelhador
Micro PLC GE Versamax Micro
Medidor Magnético de Vazão 6"
1
Transmissor de pressão
1
manometrico
Painel de controle
Software + hardware Geren. Energia
Painel CCM
3 1 1 1
Alarme Falta de energia
1 1
Total 4 2 3 1
POÇO 2 – FAZENDA PIRAGASSU
EQUIPAMENTOS
ED SD EA SA
Radio Serial por Visada MDS c/
Fonte
Antena direcional Tagi c/
Centelhador
Micro PLC GE Versamax Micro
Medidor Magnético de Vazão 3"
1
Transmissor de pressão
1
manometrico
Painel de controle
Software + hardware Geren. Energia
Painel CCM
3
1 1 1
Alarme Falta de energia
1
1
Total 4 2 3 1
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POÇO 3 – FAZENDA PIRAGASSU
QTD UND
EQUIPAMENTOS
ED SD EA SA
Radio Serial por Visada MDS c/
1
pç
Fonte
Antena direcional Tagi c/
1
pç
Centelhador
1
pç Micro PLC GE Versamax Micro
1
pç Medidor Magnético de Vazão 4"
1
Transmissor de pressão
1
pç
1
manometrico
1
pç Painel de controle
1
Uni Software + hardware Geren. Energia
1
pç Painel CCM
3 1 1 1
1
pç Alarme Falta de energia
1 1
Total 4 2 3 1

QTD UND
1

pç

1

pç

1
1

pç
pç

1

pç

1
1
1
1

pç
Uni
pç
pç

QTD UND
1

pç

1

pç

1
1

pç
pç

1

pç

1
1
1
1

pç
Uni
pç
pç

POÇO 4 – FAZENDA PIRAGASSU
EQUIPAMENTOS
ED SD EA SA
Radio Serial por Visada MDS c/
Fonte
Antena direcional Tagi c/
Centelhador
Micro PLC GE Versamax Micro
Medidor Magnético de Vazão 4"
1
Transmissor de pressão
1
manometrico
Painel de controle
Software + hardware Geren. Energia
Painel CCM
3 1 1 1
Alarme Falta de energia
1 1
Total 4 2 3 1
POÇO 5 – FAZENDA PIRAGASSU
EQUIPAMENTOS
ED SD EA SA
Radio Serial por Visada MDS c/
Fonte
Antena direcional Tagi c/
Centelhador
Micro PLC GE Versamax Micro
Medidor Magnético de Vazão 4"
1
Transmissor de pressão
1
manometrico
Painel de controle
Software + hardware Geren. Energia
Painel CCM
3 1 1 1
Alarme Falta de energia
1 1
Total 4 2 3 1
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QTD UND
1

pç

1

pç

1
1
1
1
1
1

pç
pç
pç
Uni
pç
pç

RESERVATORIO1 - CIDADE
EQUIPAMENTOS
ED SD EA SA
Radio Serial por Visada MDS c/
Fonte
Antena direcional Tagi c/
Centelhador
Micro PLC GE Versamax Micro
Transmissor de Nivel Diferencial
1
Painel de controle
Software + hardware Geren. Energia
Painel CCM
3 1 1 1
Alarme Falta de energia
1 1
Total 4 2 2 1

RESERVATORIO2 - CIDADE
EQUIPAMENTOS
ED SD EA SA
Radio Serial por Visada MDS c/
1
pç
Fonte
Antena direcional Tagi c/
1
pç
Centelhador
1
pç Micro PLC GE Versamax Micro
1
pç Transmissor de Nivel Diferencial
1
1
pç Painel de controle
1
Uni Software + hardware Geren. Energia
1
pç Painel CCM
3 1 1 1
1
pç Alarme Falta de energia
1 1
Total 4 2 2 1
ED= Entrada Digital SD= Saída Digital EA=Entrada Analógica SA= Saída Analógica
QTD UND
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10.5 – Unidade de Transmissão Remota – UTR´s nos
Hidrômetros Instalados nas Residências, Condomínios, Clubes,
Industrias, comércios, Órgão Públicos, e todos possíveis
consumidores de água - Micro Medição
10.5.1 – OBJETIVO DA PROPOSTA
Equipamento e Serviços para Instalação de Solução Tecnológica
para o Gerenciamento e Medição Remota de Solução Tecnológica
para o Gerenciamento e Medição Remota do Consumo de Água
para (4.000) quatro mil
pontos na Cidade de Sales Oliveira
através de Sistema de Radio Freqüência (RF), e bloqueio remoto
através de Válvulas Solenóides em pontos indicados pelo DAES.
10.5.1.1 – INTRODUÇÃO AO SISTEMA
O SISTEMA RF é um sistema composto por Hardware, Software
e Serviços que propiciam o gerenciamento e medição de
unidades consumidoras. O controle é efetuado através de uma
central de gerenciamento remota.O sistema permite a emissão
de relatórios e gráficos de consumo coletivo, individual, análises
estatísticas, históricos, alarmes de vazamentos e fraudes,
emissão de conta e acesso dos dados via WEB.
10.5.1.2- SISTEMA RÁDIO FREQUÊNCIA
O sistema RF é composto da integração de vários módulos, os
módulo envolvidos são; TRANSMISSOR, UNIDADE REPETIDORA,
UNIDADE CONCENTRADORA, CENTRAL DE GERENCIAMENTO,
UNIDADE CONCENTRADORA, CENTRAL DE GERENCIAMENTO.
A comunicação entre o receptor e os transmissores é realizada
através de rede de rádio frequência para a transmissão de
dados, evitando assim, a utilização de qualquer meio físico.
A comunicação entre a rede de rádio
Concentrador é realizada através de GPRS.

frequência

e

o

10.5.1.3 – DESCRIÇÕES DO PROJETO – MICRO MEDIÇÃO
Abaixo, segue passo a passo a descrição de cada item que compõem o
sistema RF e um desenho esquemático com apresentações figurativas
de gráficos e sistema de coleta de dados.
A arquitetura do sistema:
www.jefferson.ind.br
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 Hidrômetros
 Transmissores
 Unidade Receptora
 Unidade Concentradora
 Central de Gerenciamento

G P RS

UNIDADE
CONCENTRADORA

CENTRAL DE
GERENCIAMENTO
TRANSMISSORES

10.5.1.3.1.1 – DESCRIÇÕES TÉCNICA DO SISTEMA RF.
10.5.1.3.1.2 - TRANSMISSOR:
O transmissor capta as informações dos pontos de medição e, através
de rádio freqüência, transmite os dados para o receptor. O hidrômetro
possui uma saída pulsada necessária para a leitura dos dados. Cada
unidade pode ser conectada a mais de um hidrômetro e deverá ser
instalada próxima a ele.







Alarmes de vazamento;
Alarmes de parada do hidrômetro;
Alarme contra manipulação magnética;
Informação de bateria fraca;
Detecção e alarme de inversão ou refluxo;
Bateria interna para 10 (dez) anos.
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10.5.1.3.1.3 - UNIDADE REPETIDORA:
A Unidade REPETIDORA SPEEDREAD é responsável por transmitir dados
recebidos ao concentrador quando necessário.







Alimentação: 110/220 Vac, 50/60Hz;
Frequência de transmissão: VHF/UHF;
Consumo: 0,6W;
Cobertura: 0,5-3Km – Topologia do terreno e freqüência;
IP64 splash proof;
Dimensões externas: 15X10X6,6 cm.

10.5.1.3.1.4 - UNIDADE CONCENTRADORA:
A Unidade Concentradora recebe as informações dos transmissores
via rede RF, armazena os dados e, através da rede GPRS envia as
leituras para a Central de Gerenciamento. Suas especificações
técnicas estão descritas abaixo:





Memória interna de 16Mb;
Interface RS 232;
Comunicação Wireless;
Alimentação 110 – 220 Vca;
Município de Sales Oliveira-Casas,
Indústrias e Pontos comerciais
Item
Quantidade
Hidrômetros com saída pulsada

4.000

Transmissores RF

4.000

Antenas concentradoras RF

7

Antenas repetidoras RF

8

Concentradores
Software gerenciamento
integrado

10




Grau de
proteção
IP-65;
Raio de

1

cobertura mínima 2.500 metros;
 Proteção contra descargas atmosféricas e contra surtos.
Abaixo segue tabela com relação dos equipamentos a ser utilizado:
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10.5.2 - CENTRAL DE GERENCIAMENTO:
A Central de Gerenciamento possui um servidor dedicado onde
funciona o Software de gerenciamento. Este software possui uma
base de dados necessária para a memorização das informações de
todos os pontos de medição. Permite ainda atualizar a base de dados
(modificar, adicionar ou apagar dados) quando necessário.
O servidor também disponibiliza a leitura instantânea de cada ponto
de medição via Internet para acesso remoto de qualquer
computador, identificando o usuário através de login e senha.
10.5.2.1- Recursos






Coleta periódica e automática dos níveis em cada ponto de
medição, atualizando assim automaticamente a base de dados
Permite acesso remoto via Internet para leitura, histórico de
consumo e alarmes dos pontos de medição através de login e
senha
Possui uma interface amigável com o operador, o que torna a
operação de todos os comandos mais fácil e rápida
Possui recursos gráficos, permitindo análises estatísticas dos
dados
Permite a comunicação com a rede

10.5.2.2 - Principais funções do Software de gerenciamento






Gráficos de consumo diário, mensal e anual;
Relatório de consumo diário, mensal e anual;
Banco de dados com cadastro de clientes;
Busca rápida de clientes por localização, número do cliente,
nome do cliente, número do medidor;
Geração de alarmes pelo sistema;
a. Mau funcionamento do medidor;
www.jefferson.ind.br
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b. Não responde;
c. Mau funcionamento do sistema;
d. Falhas na comunicação.
Relatório de histórico de todos os eventos de um determinado
medidor (comandos, falhas, leitura, corte, etc);
Configuração dos parâmetros do sistema de comunicação;
Gráficos de organização dos alarmes enviados (Visualização);
Relatório de notificação fora do perfil;
Relatório de notificação de status de trabalho.

Segue tabela de Equipamentos necessários:
QTD UND
1

pç

1
1

pç
pç

SEDE DA PREFEITURA
DESCRIÇÃO
Desktop OPTIFLEX 960, Processador Intel Core 2 Duo E8500 (3.16 GHz, 6 MB L2 cache, 1333
MHz FSB), Windons Vista Business, 4GB DDR 800MHz, 250GB 7400RPM sata, Placa de video
256MB, gravador de DVD, Teclado e mouse
Monitor wide screen LCD 19"
Software Gerenciamento SW

10.6.1 – Obra Civil e Infra Estrutura
Segue nos Anexos, Planilha com Descrição e Desenho do Projeto.
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11.

EXEMPLOS DE SITE SURVEY E INSTALAÇÕES

FIXED NETWORK AMR SYSTEM

11.1 – ALGUMAS INSTALAÇÕES NO MUNDO
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INSTALAÇÕES RF - FRANÇA

C
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12.

Contrapartida

O Município de Sales Oliveira entrara com o percentual de 3 % de
contrapartida do valor total da Planilha, e de acordo com os dados
constantes na descrição do projeto apresentado.
13.
Conclusão
Analisando a situação atual do Departamento DAESO da cidade Sales
Oliveiras, podemos concluir que apresenta vários problemas, tais como
desperdícios avultados de água, arrecadação financeira abaixo dos
custos de energia elétrica das bombas, e dos custos administrativos, a
Perdas nos Usuário Finais, e falta uma política orientadora aos
consumidores, para buscar a conscientização em preserva nossa água, o
Departamento é pobre em informações, pois não possui informações
tais como: Pressão da rede, vazão, nível, consumo de água por
hidrômetros, ainda existem muitas residências que não possui
hidrômetros, e muitas ligações clandestinas, desvio fraudulentos dos
hidrômetros, hidrômetros invertidos,ligações cortadas e religadas a
revelia e não existe um trabalho de engenharia, para ditar normas e
regras nas instalações hidráulicas, e falta uma distribuição eficaz pois
em alguns bairros falta água; O projeto apresentado vai ser de grande
valia ao município, pois o projeto capta todas as informações da rede
hidráulica da cidade, bloqueia automaticamente o inadimplente, e tem
em tempo real a captação e distribuição da Cidade, podendo tomar
medidas rápidas e realizar investimentos com dados reais, o projeto
diminuirá a inadimplência e os custos do Departamento.
14.
Planilha de orçamento
ITEM

DESCRIÇÃO

QTDE UND

VALOR UNT

VALOR
TOTAL

1

RADIO MDS REMOTO, ANTENA E TORRE

5

PÇ

30.387,79

151.938,95

2

RADIO MDS ACCES POINT, ANTENA E TORRE

1

PÇ

23.095,42

23.095,42

3

SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO

13.000,00

13.000,00

4

PLC_I/O

1
5

PÇ
PÇ

6.398,14

31.990,70

5

SOFTWARE SUPERVISORIO

1

PÇ

32.000,00

32.000,00

6

PC E MONITOR

1

PÇ

16.800,00

16.800,00

7

PAINEL AUTOMAÇÃO – URT´S

PÇ

10.693,04

8

PAINEL AUTOMAÇÃO – CENTRAL

4
1

PÇ

5.418,91

42.772,16
5.418,91

9

PAINEL ELETRICA – CCM´S

5

PÇ

28.875,39

144.376,95

11

SENSORES E TRANSMISSORES VAZÃO 4”

3

PÇ

19.550,00

58.650,00

12

SENSORES E TRANSMISSORES VAZÃO 6”

1

PÇ

21.850,00

21.850,00

13

SENSORES E TRANSMISSORES PRESSÃO

4

PÇ

3.300,00

13.200,00

14

SENSORES E TRANSMISSORES NÍVEL

2

PÇ

3.600,00

7.200,00

15

MATERIAL INSTALAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO EM CAMPO

1

PÇ

15.300,00

15.300,00
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ITEM
16

DESCRIÇÃO

QTDE UND

VALOR UNT

VALOR
TOTAL

1

PÇ

35.900,00

35.900,00

1

PÇ

25.600,00

25.600,00

19

SERVIÇOS ENGENHARIA
SERVIÇOS DE MONTAGEM EM CAMPO (MECANICA,
ELETRICA)
FLANGES PARA MEDIDORES DE VAZÃO 4”

6

PÇ

380,00

2.280,00

20

FLANGES PARA MEDIDORES DE VAZÃO 6”

2

PÇ

500,00

1000,00

21

SOFTWARE + HARDWARE GERENCIAMENTO DE ENERGIA

3

PÇ

12.000,00

17

36.000,00

Município de Sales Oliveira-Casas, Indústrias e Pontos comerciais
Item
Licença do Software RS

Quantidade
01

Valor unitário
R$ 40.000,00

Valor total
R$

40.000,00

Hidrômetros com saída pulsada

4000

R$

150,00

R$

600.000,00

Transmissores RF

4000

R$

250,00

R$

1.000.000,00

Antenas concentradoras RF

7

R$

3.000,00

R$

21.000,00

Antenas repetidoras RF

8

R$

1.000,00

R$

8.000,00

4000

R$

150,00

R$

600.000,00

1

R$

6.000,00

R$

6.000,00

10

R$

6.500,00

R$

65.000,00

R$

405.000,00

Válvula Solenóide DN ¾”
Microcomputador + monitor
Concentradores
Mão de obra
TOTAL
Obra Infra Estrutura (Anexo)

R$ 3.423.372,39
R$ 500.000,00
R$ 3.923.372,39

Total do Investimento

Contém atividades e serviços previstos para execução das obras com
seus respectivos quantitativos e valores unitários, e valores totais.
15.
Cronograma Físico – Financeiro

Segue, Planilha do Cronograma Físico Financeiro do Sistema de Monitoramento
e Gestão de Macro e Micro - Implantação Geral.
Do Item 01 ao 21 é a Implantação da Macro medição
Do Item 22 ao 30 é a Implantação da Micro medição
Não Consta nessa planilha Obras e Infra Estrutura
Prefeitura Municipal de Sales Oliveira CNPJ: 46.756.029/0001-07 Data Base:20/06/2010
Objeto: Controle de Perdas de Água e Supervisão de Abastecimento de Água Através da Telemetria e telecomando.
ITEM

DESCRIÇÃO

Total

Mês 01

Mês 02

Mês 03

Mês 04

151.938,95

50.646,31

50.646,31

50.646,31

******

1

RADIO MDS REMOTO, ANTENA E TORRE

2

RADIO MDS ACCES POINT, ANTENA E TORRE

23.095,42

11.547,71

11.547,71

********

******

3

SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO

13.000,00

******

13.000,00

*******

*******
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Prefeitura Municipal de Sales Oliveira CNPJ: 46.756.029/0001-07 Data Base:20/06/2010
Objeto: Controle de Perdas de Água e Supervisão de Abastecimento de Água Através da Telemetria e telecomando.
ITEM

DESCRIÇÃO

Total

Mês 01

Mês 02

Mês 03

Mês 04

4

PLC_I/O

31.990,70

15.995,35

15.995,35

*******

*******

5

SOFTWARE SUPERVISORIO

32.000,00

16.000,00

16.000,00

******

******

6

PC E MONITOR

16.800,00

5.600,00

5.600,00

5.600,00

7

PAINEL AUTOMAÇÃO – URT´S

42.772,16

10.693,04

10.693,04

10.693,04

8

PAINEL AUTOMAÇÃO – CENTRAL

5.418,91

2.709,45

2.709,45

9

PAINEL ELETRICA – CCM´S

144.376,95

36.094,23

36.094,23

36.094,23

*****

*****
10.693,04
******
36.094,23

11

SENSORES E TRANSMISSORES VAZÃO 4”

58.650,00

19.550,00

19.550,00

19.550,00

12

SENSORES E TRANSMISSORES VAZÃO 6”

21.850,00

7.283,34

7.283,33

7.283,33

******

13

SENSORES E TRANSMISSORES PRESSÃO

13.200,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

*****

14

SENSORES E TRANSMISSORES NÍVEL

7.200,00

2.400,00

2.400,00

2.400,00

*****

15

MATERIAL INSTALAÇÃO INSTRUMENTAÇÃO EM
CAMPO

15.300,00

15.300,00

******

16

SERVIÇOS ENGENHARIA

35.900,00

11.966,67

11.966,67

11.966,66

******

17

SERVIÇOS DE MONTAGEM EM CAMPO
(MECANICA, ELETRICA)

25.600,00

8.533,34

8.533,33

8.533,33

******

19

FLANGES PARA MEDIDORES DE VAZÃO 4”

2.280,00

2.280,00

****

******

******

20

FLANGES PARA MEDIDORES DE VAZÃO 6”

1000,00

1.000,00

*****

******

******

21

SOFTWARE + HARDWARE GERENCIAMENTO DE
ENERGIA

36.000,00

12.000,00

12.000,00

******

22

LICENÇA DO SOFTWARE RS

40.000,00

23

HIDRÔMETROS COM SAÍDA PULSADA

24

TRANSMISSORES RF

25

ANTENAS CONCENTRADORAS RF

26

ANTENAS REPETIDORAS RF

27

VÁLVULA SOLENÓIDE DN ¾”

28

MICROCOMPUTADOR + MONITOR

29

CONCENTRADORES

30

MÃO DE OBRA

TOTAL

16.

12.000,00

********

*****

*******

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

600.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

1.000.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

21.000,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

5.250,00

8.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

16.250,00

16.250,00

16.250,00

16.250,00

405.000,00

101.250,00

101.250,00

101.250,00

101.250,00

3.423.372,39

920.249,44

914.669,41

855.416,63

733.037,27

600.000,00
6.000,00
65.000,00

Responsabilidades Técnicas

Coordenador do Projeto: Robson Dias do Egito
17.
Anexos
Mapa, Desenhos Técnicos, Plantas , cronograma da infra estrutura.
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