Prefeitura Municipal de Iracemápolis
Coordenadoria de Compras Públicas
Anexo J – Memorial Descritivo

Assunto: Implantação e Gestão da Telemetria em Reservatórios e Captações
do Sistema de Água do Município de Iracemápolis, contemplando 04 (quatro)
Pontos de Captação de Água Bruta, com 10 (dez) pontos de reservatórios.
Pelo presente, solicito a abertura de processo administrativo voltado para a Contratação
de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Implantação e Gestão da
Telemetria em Reservatórios e Captações do Sistema de Água do Município de
Iracemápolis, contemplando 04 (quatro) Pontos de Captação de Água Bruta, com
10 (dez) pontos de reservatórios, visando atender as necessidades das Unidades da
Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETA) de Iracemápolis, a saber:

MEMORIAL DESCRITIVO
A partir de estudos realizados, apresentamos a seguir um Memorial Descritivo da
Solução a ser contratada para a Prestação de Serviços Implantação e Gestão da
Telemetria em Reservatórios e Captações do Sistema de Água do Município de
Iracemápolis, contemplando 04 (quatro) Pontos de Captação de Água Bruta, com
10 (dez) pontos de reservatórios.
Introdução

O objetivo desse Memorial Descritivo é apresentar uma proposta de implantação
de uma ferramenta de apoio a um Programa de Controle Operacional e Redução de
Perdas em sistema de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto, pelo monitoramento
dos: níveis dos Reservatórios, níveis dinâmicos de Poços Profundos, status de bombas,
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vazão em macro medidores/micro medidores e pressão na rede (incluindo pontos
críticos), e da possibilidade de comando remoto para controle a distâncias de bombas.
Esses são ferramentas importantes para a gestão da utilização racional e eficiente dos
recursos naturais e das instalações existentes para seu melhor aproveitamento.
Os resultados de um Programa de Controle Operacional e Redução de Perdas
de Água e a perpetuação dos mesmos dependem diretamente da manutenção das
ações propostas ao longo do tempo, ou seja, da decisão dos gestores de alocar
recursos e meios para esses serviços.
As empresas de Saneamento Básico vêm contratando serviços de engenharia
consultiva para executar ações concretas para redução e controle das perdas físicas,
reduzindo e controlando as pressões na rede de distribuição e nos ramais prediais,
minimizando as perdas por vazamentos que representam uma grande porcentagem do
total de água não faturada.
Com a implantação de um Programa de Controle Operacional e Redução de
Perdas de Água, a Prefeitura Municipal de Iracemápolis poderá determinar o Perfil das
Perdas nas várias áreas, priorizando as ações a serem desenvolvidas com o objetivo
de minimizar as perdas e seus custos, atendendo melhor a população.
O monitoramento dos níveis dos reservatórios, além de trazer uma maior
segurança e confiança dos aspectos operacionais, são fator determinante para a
redução das perdas físicas, através redução ou eliminação da extravasão com o
desligamento remoto de boosters e uma melhor distribuição dos volumes entre os
vários reservatórios distribuídos pela cidade.
Entende-se por SOLUÇÃO DE TELEMETRIA E TELECOMANDO o conjunto de
Equipamentos Operacionais, Equipamentos de Leitura Automatizada e Controle de
cargas e envio remoto de dados, Software de Comunicação, Software de Apresentação
de Dados e outros eventuais elementos de hardware e/ou software necessários para
que se estabeleça a conectividade entre os elementos de campo e a plataforma digital
da CONTRATADA e da Prefeitura Municipal de Iracemápolis.
A Solução da CONTRATADA aplicada no Saneamento Básico (Água, Esgoto e
Drenagem), traz uma maior integração dos dados de campo com os processos do
Cliente e universalizando a informação de forma coorporativa.
Plataforma Multisserviços
A Plataforma da CONTRATADA deverá possuir as seguintes funcionalidades:
 Coleta e Armazenamento:
Através de um equipamento eletrônico (Unidade Telemetria) é realizada a coleta de
dados, armazenamento dos mesmos com horário de leitura em intervalos pré-definidos
e envio remoto via rede TCP/IP de forma protegida.
 Armazenamento em Banco de Dados
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Os dados recebidos são armazenados em uma Estrutura de Banco de Dados
Relacional padrão SQL, com back-ups realizados periodicamente.
 Publicação de Dados.
Os dados armazenados podem ser acessados via WEB em um Portal denominado
SCADA WEB. O sistema é protegido por senha e cada usuário pré-cadastrado pode ter
acesso de qualquer máquina na Internet, através de suas credenciais de acesso.
 Integração com Sistemas de Terceiros.
Ferramentas de integração com plataformas de terceiros, através de protocolo
MODBUS TCP, API Rest, SQL, etc. Essas ferramentas têm por finalidade permitir que
o Sistema do Terceiro tenha acesso a captura de dados armazenados no banco de
dados de forma indireta e com restrições de acesso para segurança do Sistema.
Topologia do Sistema
Na plataforma da CONTRATADA, estarão conectadas as tecnologias mais modernas
do IOT, incluindo equipamentos via rede Ethernet, RF IP, GPRS/3G, Lorawan, NBiot
e Sigfox. Os dispositivos podem operar no modo energizado ou a bateria, e podem ser
do tipo apenas de leitura ou de leitura e controle remoto de cargas.

ESCOPO DOS SERVIÇOS:


Disponibilização do Serviço de Comunicação GPRS (SIMCARD);



Serviço de Hospedagem de Dados e Softwares em servidor da CONTRATADA;
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Disponibilizamos painéis de telemetria na modalidade de comodato ou na modalidade
de venda;



Serviço de Configuração dos Equipamentos de Telemetria em campo e remotamente;



Disponibilização via WEB e Gestão “ On Line - real time “, através de um portal dos
Dados Coletados de Equipamentos Operacionais, tais como: Nível de Reservatórios,
Volume e Vazão de Macro medidores/Micro medidores, Pressão na rede, Status de
Bombas e Motores, etc. Transmitidos e Armazenados para o Servidor da Prefeitura
Municipal de Iracemápolis;



Suporte Técnico de toda a Solução com esclarecimento de dúvidas durante a vigência
contratual;



Documentação e Treinamento.
DETALHAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO POR TELEMETRIA
– Meio de Comunicação
A comunicação de dados é realizada por meio de uma rede wireless GSM/GRPS
com suporte a tecnologia TCP/IP, com nível de segurança de dados com criptografia
ou equivalente.
A rede de comunicação utiliza a filosofia de tarifação por pacotes de dados
transmitidos ou recebidos, independente do tempo de conexão utilizada. O sistema
permite a conexão permanente, ou seja, a rede está sempre disponível para
utilização em aplicações “on-line real time”.
– Equipamentos de Telemetria
O Equipamento de Telemetria (URWA) refere-se ao conjunto de dispositivos
instalados junto aos Equipamentos Operacionais e/ou Medidores instalados nos
Clientes. O URWA é tratado como um componente único, ou seja, embora possa
seja integrado a partir de diferentes dispositivos, é instalado de tal forma que em
caso de manutenção ou substituição o conjunto todo possa ser substituído de forma
a facilitar as manutenções que se fizerem necessário e apresenta tamanho
compatível para instalação na Contratada.
O URWA contempla as seguintes características técnicas:

a)

b)
c)

Comunicação Wireless compatível com uma rede celular 3G/2G/GPRS, suporte a
tecnologia TCP/IP e possui um nível de segurança de dados com criptografia ou
equivalente.
Aquisição de dados de forma autônoma, com armazenamento das informações e
transmissão de dados no retorno de energia elétrica.
Atuação de forma segura, através da aceitação de Telecomandos.
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– Hospedagem de dados e Acesso via Internet
Nesta solução, a comunicação entre as diversas localidades de telemetria se dará
através de comunicação wireless GSM/GPRS, fazendo-se uso da Internet. A
CONTRATADA possui um Centro de Controle e Operação da Telemetria (CCOT),
onde os equipamentos se conectam a um Gerenciador de Comunicação e
Concentração de Dados (GCCD). O CCOT da CONTRATADA deverá possuir um
Gerenciador de Dados (GBD) e um Publicador WEB, para que seja possível o acesso
dos dados históricos das diversas variáveis do Sistema.
O acesso aos dados de telemetria/telecomando pelas diversas localidades
estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis se dará através da Internet
no Publicador WEB, acessando os servidores localizados no site da CONTRATADA.
O Publicador WEB deverá permitir o acesso navegadores HTML padrões de
mercado, sem exigir a instalação de softwares específicos nas máquinas dos
usuários ou necessidade de chaves de liberação (hardkeys ou softkeys) para
utilização do sistema.
O Publicador WEB deverá permitir o acesso via dispositivos móveis (celular), para
utilização em campo.
O Publicador WEB deverá possuir acesso restrito por meio de senhas e possuir um
esquema de limitação de acesso, através de perfil do usuário e grupo de trabalho.
O Publicador WEB deverá possuir uma ferramenta de visualização dos dados
monitorados por Telemetria, em telas Sinóticos, onde as informações são
atualizadas automaticamente e periodicamente. Essa ferramenta deve permitir a
criação de tantas telas quantas forem necessárias para uma boa navegação e
apresentação do sistema.
O Publicador WEB deverá possuir uma ferramenta de Edição das Telas Sinóticos via
WEB, para montagem das telas pela próprio Cliente, através de usuários e senha
habilitado, se essa desejar.
O Publicador WEB deverá possuir ferramenta de visualização gráfica do histórico de
dados de uma variável e exportação de dados para planilhas eletrônicas, no formato
CSV (campos separados por vírgula).
O Publicador WEB deverá permitir o envio de comandos as remotas para
acionamento dos relés, através das telas sinóticos.
O Publicador WEB deverá permitir a visualização gráfica do histórico de dados de
uma variável, através das telas sinóticos.
O Publicador WEB deverá possuir visualização de alarmes de forma dinâmica,
através das telas sinóticos.
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O Publicador WEB deverá possuir uma ferramenta de configuração dos limites de
alarme das variáveis monitoradas, a partir das telas Sinóticos, para agilizar essas
atividades.
O Publicador WEB deverá possuir uma ferramenta de visualização histórico do
consumo horário, diários e mensal de macro/micro medidores.
O Publicador WEB deverá apresentar os indicadores dos Macro medidores de DMC,
incluindo pelo menos: Vazão mínima e média diária e Fator de Pesquisa.

- Funcionalidades Mínimas dos URWA’s (Equipamentos de Telemetria)
O conjunto das características técnicas e funcionalidades mínimas dos URWA
deverão ser apresentados a seguir:
Características técnicas mínimas das URWA:
a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)

j)

Cada URWA deverá possuir um número de controle único, identificador utilizado na
comunicação dos dados;
O equipamento ser configurável localmente via porta de comunicação serial e
permitir sua parametrização (endereços de conexão, senhas, etc.), através de um
software desktop compatível com Windows 10;
O equipamento deverá possuir um canal de comunicação RS485 e este deverá ser
totalmente compatível com o padrão (níveis elétricos e protocolos de enlace, rede e
aplicação), podendo realizar leitura das informações de qualquer dispositivo Modbus
RTU;
O equipamento deverá possuir 4 (quatro) canais analógicos de entrada (interface
elétrica de 4-20 mA) com resolução mínima de 4096 níveis (12 bits);
O equipamento deverá implementar o cálculo de integração do valor das entradas
analógicas para utilização com macro medidores com saída de corrente 4 a 20mA
ou RS485+, gerando a informação de Volume a partir do sinal de vazão.
O equipamento deverá possuir 8 (oito) canais digitais de entrada, para detecção de
alarmes, contagem de pulsos ou contagem de tempo;
O equipamento deverá permitir a contagem de pulso em suas entradas digitais, para
utilização com macro medidores e/ou hidrômetros equipados com saída pulsada tipo
contato seco ou indutivo e totalizar em contadores independentes;
O equipamento deverá permitir a contagem de tempo em suas entradas digitais, para
monitoramento do tempo de atividade de bombas e motores, etc.;
As entradas digitais deverão possuir funções de detecção de status On/Off, para
identificação de alarmes e estado de sinais binários, tais como: ligado/desligado,
aberto/fechado, etc.
O equipamento deverá possuir 4 (quatro) saídas digitais para controle de cargas
remotamente, tais como: bombas e motores. O conjunto deve disponibilizar relés
com contatos que suportem 250Vac / 10A.
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k)

l)
m)
n)
o)
p)

q)

r)
s)
t)

O equipamento deverá permitir a comunicação com uma rede de medidores e
equipamentos externos via canal RS485 e protocolo Modbus RTU, tais como: Macro
medidores Eletrônicos, Medidores de Energia, Medidores de Turbidez, etc.
O equipamento deverá possuir relógio de tempo real com data e hora até segundos,
o qual deverá ser mantido em sincronismo com os demais equipamentos do sistema;
O equipamento deverá permitir o armazenamento local de até 60.000 amostras dos
sinais coletados nos intervalos pré-programados;
A comunicação deverá ser entre a central e o equipamento apresenta nível de
segurança de dados com mútua identificação e criptografia ou equivalente;
O equipamento permitirá sua configuração e substituição rápida em caso de troca
para manutenção;
Quando necessário, deverá ser fornecido um kit completo destinado ao sistema
irradiante composto de cabo coaxial de baixas perdas com no mínimo 3 metros de
comprimento e dotado de conectores adequados, antena para uso externo;
A alimentação elétrica do URWA a ser fornecida será adequada para a rede 127/220
VAC, 60 Hz. Diretamente ou através de fonte de alimentação, preferencialmente do
tipo chaveado Universal.
O consumo de energia da URWA deverá ser compatível com Painéis Solares de
baixa potência (=< 60W), para locais onde não há rede elétrica.
A taxa de leitura deverá ser configurável, podendo ser de 60 segundos ou mais.
A URWA deverá ser homologada pela ANATEL.
Funcionalidades mínimas da URWA:

a)

b)

c)
d)

Leitura das informações dos Macros medidores/Micro medidores mecânicos ou
eletrônicos, com interfaces do tipo: saídas pulsadas, saídas analógicas e
comunicação serial RS232/RS485 com protocolo Modbus RTU. A leitura deverá ser
realizada em intervalos pelo Cliente e configurável por comunicação de dados
celular, e a informação será transmitida ao servidor para tratamento (GCCD) e
disponibilização em um Publicador WEB;
Leitura de informações analógicas e digitais. A leitura deverá ser realizada em
intervalos estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Iracemápolis e ser configurável
no sistema, sendo a informação transmitida ao servidor para tratamento (GCCD) e
disponibilizado em um Publicador WEB;
Acionamento de saídas digitais a relê, respondendo a comandos emitidos pela
Prefeitura Municipal de Iracemápolis através do Publicador WEB;
Possibilitar a comunicação com medidor de energia externo ou outro tipo de
medidores, via canal serial RS485 em protocolo MODBUS RTU.
Funcionalidade do Publicador WEB:

a) Caracterização do setor de abastecimento escolhido, permitindo o agrupamento de
equipamentos por grupos;
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b) Monitoramento de pontos críticos do abastecimento com aquisição de dados de
medição de pressão;
c) Monitoramento de vazão na rede com aquisição de dados de macro medidores/micro
medidores;
d) Monitoramento da Reservação com aquisição de dados de medição de nível dos
reservatórios;
e) Monitoramento de bombas e motores, através da sinalização digital de estados
ligado/desligado e de variáveis de funcionamento, tais como: tempo de atividade
(Horímetro), tensão, corrente, fase, etc.
f) Monitoramento de VRPs
g) (válvulas redutoras de pressão), com coleta e apresentação gráfica e tabelas dos
dados de pressão a montante e jusante, vazão e ponto crítico;
h) Monitoramento de medidores de energia e outros tipos de equipamentos, via
protocolo Modbus RTU over TCP;
i) Cruzamento de dados de macro e micromedição de uma DMC, para determinação
das perdas diárias on-line;
j) Controle remoto de cargas, através de envio de mensagens de comando através da
Plataforma WEB;
k) Monitoramento e Controle remoto de inversores, através via protocolo Modbus RTU
over TCP;
l) Armazenamento das informações em Banco de dados, criando um histórico de
dados coletados;
m) Armazenamento de pelo menos 12 meses de todos os dados coletados ou gerados
pelo sistema na nuvem;
n) Ferramentas de publicação de dados via Rest ou SQL para fins de armazenamento
remoto no Cliente;
o) Ferramentas de análise e diagnóstico dos dados, através de gráficos e dados
tabelados;
p) Módulo de cálculo de índices de desempenho do setor, incluindo: Consumo
horário/diário/mensal, vazão mínima noturna, fator de pesquisa, pressão mínima e
máxima do ponto crítico, etc.;
q) Interface de integração com dados comerciais para fins de montagem da tabela IWA;
r) Cadastro dos hidrômetros com dados como: número marca, tipo, capacidade, data
de instalação, etc.);
s) Detecção e envio de alarmes por E-mail e (SMS - contratado a parte), bem como:
armazenamento dos eventos em Banco de Dados.

TELEMETRIA NO SISTEMA DE IRACEMÓPOLIS
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A Solução deverá ser oferecida na modalidade de Prestação de Serviços, com
equipamentos no regime de Comodato (retirados ao final do contrato), através de
emissão de Nota Fiscal específica.
A Solução aqui descrita prevê o monitoramento “On Line - real time” dos seguintes
reservatórios e captações:

Item

Nome

1

Reservatório Centro

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Reservatório Jd. Iracema
Bairro Paineiras
Reservatório Alvorada
Reservatório concreto bairro Ometto Pavan
Reservatório pulmão bairro Ometto Pavan
Reservatório Cidade Nova
Reservatório bairro Campo Verde
Reservatório metálico ETA
Reservatório enterrado ETA

Altura
(mca)
4

Distância (m)

10
20
15
10
5.3
20
10
5
5

17
3
3
30
5
25
25
10
15

10

Os Reservatórios serão monitorados considerando um intervalo de medição
de 5min. para garantir uma boa qualidade da informação. Serão armazenados os
dados de nível em metros da coluna d’água e percentual em relação ao máximo
físico, considerando o ponto de extravasão. O Volume dinâmico armazenado
também poderá ser calculado informado caso seja fornecido a geometria do
reservatório. Os Alarmes de nível alto e nível baixo, serão criados e esse serão
sinalizados por cor na tela do SCADA WEB, bem como os dados de tempo real dos
Níveis.
Item

Nome

Diâmetro/Unid.

1

Macro medidor Captação Boa Vista

10” X 01

2
3
4

Macro medidor Captação Iracema (Municipal) - ETA 1
Macro medidor Captação Iracema (Municipal) – ETA 2
Macro medidor Captação Iracema (Municipal) – ETA 3

10” X 01
6” X 01
6” X 01

Os Macro medidores devem ser monitorados considerando um intervalo de medição
de 5 min. para garantir uma boa qualidade da informação. Serão armazenados os
valores de vazão instantânea (se existir a informação no macro medidor eletrônico),
ou a vazão média calculada pelo volume, o volume horários, diário e mensal. Essas
informações serão apresentadas em tempo real na tela do SCADA WEB.
Os Macros medidores das Captações de água bruta (Boa Vista e Iracema) deverão
ser fornecidos com a tecnologia Elétrico magnético (Carretel) ou ultrassônico com
comunicação RS485 energizado, nas polegadas 06” (02 peças) e 10” (02 peças),
instalação ficará por conta da prefeitura de Iracemápolis, tendo a supervisão da
empresa contratada.
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Exemplo de visualização no SCADA WEB.

RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA
 Prover os locais de monitoramento de infraestrutura mínima, tais como:
o ponto de energia elétrica 110/220vac;
o painéis de energia solar e bateria de 12Vdc, caso o local não possua energia elétrica;
o aterramento para a proteção elétrica das remotas URWA e demais dispositivos
eletrônicos da instalação;
 Oferecer apoio logístico e de pessoal na instalação dos sensores de nível e medidores
fornecidos pelo Cliente.
 Fornecer elementos suficientes e necessários à execução dos serviços que não sejam
parte do escopo do serviço contratado.
 Fornecer livre acesso aos empregados e subcontratados da Prestadora do Serviço às
instalações da mesma durante o horário normal de trabalho, durante a execução do
contrato.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - REQUISITOS MÍNIMOS PARA SUPORTE.
O suporte da CONTRATADA deverá atender aos seguintes requisitos:








Operação 24x7 (24 horas por dia. todos os dias);
Manutenção dos sistemas e equipamentos durante o contrato;
Funcionários qualificados para dar suporte à solução;
Suporte avançado em todos os protocolos e sistemas envolvidos na solução;
Manual do Sistema e dos equipamentos em português do Brasil;
Treinamento local/remoto (8hs);
Correções, Atualizações e Inovações tecnológicas garantidas durante o contrato.

GLOSSÁRIO
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 CCOT: Centro de Controle e Operação por Telemetria, local onde está implementada
a Plataforma de Gerenciamento de Comunicação de Dados, a plataforma de
Publicação WEB e a plataforma de Gerenciamento de Dados.
 Criptografia: técnicas pelas quais a informação é transformada da sua forma original
para outra ilegível, de forma que possa ser conhecida apenas por seu destinatário
(detentor da "chave-secreta”), o que a torna difícil de ser lida por alguém não autorizado.
Assim sendo, só o receptor da mensagem pode ler a informação com facilidade.
 Data-logger: Equipamento para leitura e armazenamento de dados fornecidos pelos
medidores instalados nos Clientes.
 GBD: plataforma de Gerenciamento de Dados – é responsável pelas funções de
armazenamento, extração e manutenção das informações coletadas em campo.
 GCCD: Gerenciamento de Comunicação e Concentração de Dados - responsável pelo
gerenciamento das URWA’s e pela realização das funções de concentração de dados.
 “On line real time”: garantia de conexão 24 h/dia com transmissão simultânea.
 Publicador WEB: publicador de páginas para a Internet.
 Rede Wireless: acesso sem fio em alta velocidade à internet ou rede lan sem fios.
 Tecnologia TCP/IP: é uma solução tecnológica utilizada nas redes privadas e de
telecomunicações como: suporte computacional para um grande número de aplicações,
para o desenvolvimento, como plataforma de interconexão de redes e, também, é a
base de concepção e operação da Internet.
 UWRA: Equipamento de Telemetria - refere-se equipamento de comunicação de dados
instalados junto aos equipamentos operacionais e/ou medidores instalados nos
Clientes.
 Modbus RTU: é um Protocolo de comunicação de dados serial utilizado em sistemas
de automação industrial. Criado originalmente pela fabricante de equipamentos
Modicon. É um dos mais antigos e até hoje mais utilizados protocolos em redes de
Controladores lógicos programáveis (PLC). É utilizado em milhares de tipos de
equipamentos existentes e é uma das soluções de rede mais baratas a serem utilizadas
em Automação Industrial.

Modelo de Proposta Comercial
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Descrição

Unid


1

Disponibilização do Serviço de
Comunicação GPRS (SIMCARD);



Serviço de Hospedagem
Softwares em
servidor da CONTRATADA;



2

3

4


5

de

Dados

e
Unid.

Serviço
de
Configuração
dos
Equipamentos de Telemetria em campo e Unid.
remotamente
Disponibilização via WEB e Gestão “ On Line
– real
time “, através de um portal dos Dados
Coletados de Equipamentos Operacionais,
tais como: Nível de
Reservatórios, Volume e Vazão de Macro
medidores/
Unid.
Micro medidores, Pressão na rede, Status de
Bombas e
Motores, etc. Transmitidos e Armazenados
para o
Servidor da Prefeitura Municipal de
Iracemápolis;
Suporte Técnico de toda a Solução com
esclarecimento de dúvidas durante a vigência
Unid.
contratual;

6

Documentação e Treinamento

7

Instalação de
Reservatórios.

8

Instalação de GPRS em Reservatórios.

de

Valor
Total
Mês

Unid./M
14
ês

Disponibilizamos painéis de telemetria na
modalidade de comodato ou na modalidade
Unid.
de venda;

Sonda

Valor
Qtd
Unitár
e
io

Nível

em

01

14

14

01

01

Unid.

01

Unid.

10

Unid.

14
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Macro Medidor com comunicação 10”

10 Macro Medidor com comunicação 6”
Sonda de Nível Hidrostático, 4 a 20,
Eletrônica com componentes SMD e com
11 proteção contra inversão de polaridade;
Cabo de 30 metros em ( PVC ), específico
para Submersão
Caixa de comando de Telemetria GPRS
com 16 IO’S energizada – para
12
Reservatórios,
Captações,
e
Macromedidor

Unid.

02

Unid.

02

Unid.

10

Unid.

14

Era o que cabia solicitar no momento,

Marcelo Menezes
Coordenador de Estação de Tratamento de Água e Serviço e Água e Esgoto
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