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1.  INTRODUÇÃO

A  presente  especificação  tem  por  finalidade  estabelecer  os  requisitos

técnicos, mínimos que deverão ser cumpridos, para fornecimento de produto

MXD-100  ou  similar,  que  será  injetado  no  sistema  de  resfriamento  das

unidades  geradoras  e  linhas  de  alimentação  do  sistema  de  combate  a

incêndio dos transformadores elevadores da Usina Hidrelétrica Governador

Jayme Canet Júnior, em epígrafe.

2.  OBJETO

Aquisição  De  2.000kg  de  produto MXD-100  ou  similar  para  controle  do

mexilhão  dourado  (Limnoperna  fortunei),  hidrozoários,  briozoários  e  lama

ferruginosa no sistema de resfriamento das unidades geradoras e nas linhas

de alimentação do sistema anti-incêndio dos transformadores elevadores da

Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

I. DETALHES SOBRE O PRODUTO

O produto será injetado a montante do filtro principal, que alimenta todo o

sistema de resfriamento de cada unidade geradora.

O produto deverá ser um anti-incrustante líquido a base de quaternários de

amônio. O produto deverá proteger os equipamentos e tubulações inundadas

por  água  bruta  filtrada  à  507  micras,  respeitadas  às  dosagens

recomendadas,  contra  incrustações biológicas.  Deverá,  ainda,  proteger  as

tubulações  e  equipamentos  dos  sistemas  citados,  da  incrustação  do

Limnoperna fortunei (mexilhão dourado).

O  produto  não  deverá  conter  metais  ou  compostos  que  estejam  em

desacordo com a lista dos parâmetros inorgânicos e orgânicos exigidos na
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legislação  vigente,  atualmente  CONAMA  357,  de  17  de  março  de  2005,

CONAMA 397, de 3 de abril de 2008.

Deverá,  ainda,  ser  capaz  de  eliminar  os  odores  provenientes  da

decomposição do Limnopernap fortunei (mexilhão dourado), protegendo as

tubulações de água e trocadores de calor da casa de força da ação desses,

durante os trabalhos de manutenção e operação.

II. OBRIGATORIEDADES

a. DO FORNECEDOR

• Garantir que o produto atenderá a necessidade de manter preventivamente

todos  os  equipamentos  que  compõem  o  sistema  de  resfriamento  das

unidades  geradoras  da  UHE  GJC,  minimamente  limpos  e  livres  de

incrustações por: mexilhão dourado (Limnoperna fortunei).

• Garantir e comprovar, com a apresentação de documentos e laudos, que o

produto  a  ser  utilizado,  tenha  sido  testado  e  aprovado  com  relação  as

características toxicológicas e ecotoxicológicas por laboratórios, institutos ou

universidades  de  renome  no  país,  atendendo  a  todas  as  normas  da

legislação vigente através das seguintes documentações:

- Certificador de teor de quaternário de amônio;

-  Atestado  de  capacidade  técnica  para  fornecimento  de  produto  químico

objetivando o controle do mexilhão dourado em Usinas Hidrelétricas.

- DL 50 para ratos superior a 2.000mg/kg;

-  Comprovante  de  eficiência  do  produto  para  controle  das  incrustações

ocasionadas pelo mexilhão dourado, com eficácia superior a 90%.
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• Comprovar em testes de laboratório que o produto aplicado nos sistemas

de resfriamento das unidades geradoras e linhas de alimentação do sistema

anti-incêndio  dos  transformadores  não  é  genotóxico,  bem  como,  deverá

informar  o  tempo de biodegradabilidade  em solo  e  DL 50 do  produto  no

ambiente de aplicação.

•  Corroborar  com  laboratório  responsável  pelo  monitoramento  da

ecotoxicidade do efluente gerado, após a aplicação do produto, bem como,

elaboração de laudos e relatórios técnicos informativos mensais.

• Ser responsável pela logística de fornecimento do produto, nas quantidades

apontadas na especificação técnica.

•  Possuir  equipe  qualificada  para  dar  suporte  à  COPEL  GET  quanto  as

questões referentes a aplicação do produto e equacionamento de problemas

que poderão surgir ao longo do projeto.

• Comprovar, durante a vigência do contrato, que seu produto não provoca

corrosão nos equipamentos do sistema de resfriamento da UHE GJC, nas

dosagens definidas. 

• Garantir  que seu produto não provocará danos nos diversos metais que

compõem  o  conjunto  de  equipamentos  inundados  da  Usina  Hidrelétrica

Governador Jayme Canet Júnior, nas dosagens por ela determinadas.

•  Indicar  um  laboratório  de  renome  nacional  para  a  realização  da

comprovação do seu  produto  sempre que  ocorrer  o  envio  de um lote  do

mesmo, esta cláusula prende-se ao fato de garantia da qualidade do produto

para ambas.
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• Deverá, mensalmente, como suporte na utilização do produto e para correto

acompanhamento  da  eficiência  do  mesmo,  realizar  agendamento  com  a

COPEL GET e realizar: 

a)  coleta  de  efluente  de  todas  as  unidades  geradoras  (salvo

indisponibilidades causadas pela própria COPEL GET);

b) E nos pontos cedidos pela UHE GJC, a montante e a jusante da usina.

Deverá  ser  fornecido,  mensalmente  (enviado  para  o  e-mail

disonete.santos@copel.com ou outro e-mail indicado pela COPEL GET), um

laudo  de  monitoramento  e  o  relatório  relativo  à  qualidade  da  água  de

resfriamento  tratada  pelo  sistema  de  injeção  de  produto  químico.  Estes

documentos deverão conter, minimamente: Análise da densidade de larvas

que  entra  no  sistema  de  resfriamento  das  unidades  geradoras  (UG’s)  e

amostras de biobox (montante e jusante); Fotos; Histórico de densidade de

larvas e temperatura nas UG’s; Volume, nível e dosagem de injeção; Além

de, trimestralmente, os resultados da análise de ecotoxicidade aguda/crônica

e quaternário de amônio de montante e jusante de uma unidade geradora

para avaliação do efluente gerado durante o processo de tratamento.

• Ao final do período de 1 (um) ano, a CONTRATADA deverá fornecer em

meio magnético,ópticos ou eletrônicos, compilamento de todos os relatórios e

informações solicitados  acima durante  a  vigência  do contrato.  Deverá ser

entregue na Usina Governador Jayme Canet Júnior.

b. QUANTO A SEGURANÇA

A CONTRATADA deverá:
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•  Fornecer  a  ficha  técnica  do  produto,  a  ficha  de  segurança  de  produto

químico ‘’FISPQ’’, e Bula Técnica na sua versão final. As mesmas deverão

trazer  em seu conteúdo  todas  as  informações sobre os riscos  quanto do

manuseio e armazenagem do produto.

• Disponibilizar documentos que atestem que seu produto está dentro dos

limites legais quanto à sua composição química, toxicidade e ecotoxicidade.

c. QUANTO A DOSAGEM

A CONTRATADA deverá: 

• Disponibilizar o planejamento da sistemática de injeção e do monitoramento

da  dosagem  de  injeção  do  produto,  garantindo  que  seja  realizada  da

seguinte forma:  “injeção com duração de “X”  minutos a  cada 8 horas”.  A

dosagem  de  conservação  deverá  ser  analisada  e  ajustada  conforme

necessidade para concentração previamente estabelecida de 1ppm.

•  Garantir  a  eficiência  de  seu  produto  no  combate  as  incrustações  do

Limnoperna fortunei (mexilhão dourado).

Os pontos de inspeção em tubulações e equipamento indicados pela COPEL

GET são: filtros principais das unidades geradoras, tubulações do mancal de

guia do gerador, saída do sistema de resfriamento, trocadores de calor dos

transformadores elevadores e tampas dos trocadores de calor dos geradores.
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d. QUANTO AS INFORMAÇÕES

As informações repassadas pela CONTRATADA à COPEL GET deverão ser,

obrigatoriamente,  registradas  em  ata  de  reunião  ou  relatório  técnico.  O

registro deverá ser enviado a COPEL GET em meio magnético, assinado e

bloqueado.

O  registro  deverá  ser  sequencial,  obedecendo  a  ordem  cronológica  do

contrato, a fim de facilitar o entendimento e a rastreabilidade.

A  CONTRATADA deverá  informar  à  COPEL  GET sobre  toda  e  qualquer

atualização que o produto ou documentos correlacionados (liberações, fichas

de  segurança,  etc)  venha  a  sofrer  ao  longo  do  período  de  contrato  de

fornecimento.

e. DA CONTRATANTE

A COPEL GET deverá:

• Permitir o acesso da CONTRATADA às instalações da Usina Hidrelétrica

Governador  Jayme  Canet  Júnior para  o  gerenciamento  do  projeto,  em

conformidade  com a  especificação  técnica  e  contrato  celebrado  entre  as

partes.

•  Definir,  em seu  corpo técnico,  responsáveis  pelo  acompanhamento  dos

processos,  para  que se  possa garantir  o  acesso a  todas  as informações

necessárias  e  se  possibilite  a  disseminação  dos  resultados  por  toda  a

empresa.
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• Verificar a metodologia a ser aplicada para o monitoramento ambiental da

aplicação do produto.

4. NORMAS TÉNICAS

Não se aplica.

5. ACESSÓRIOS

O  transporte  e  armazenamento  do  produto  deverão  ser  realizados  em

tanques com alta resistência ao choque, corrosão, intemperismo e ação dos

raios  ultravioletas.  Cada  tanque  deverá  possuir  a  capacidade  para

armazenamento de 1000 quilos de produto, devendo estar incluído no preço

o serviço de transporte,  desde as instalações do Fornecedor até a Usina

Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior. Devido às características físico-

químicas do produto e a sua forma de armazenamento, no local de aplicação

do produto deverá existir proteção contra vazamentos, incluindo uma bacia

de contenção, fornecida pela CONTRATADA, a fim de minimizar os riscos e

impactos  de  uma  possível  contaminação  local,  pelo  excesso  do  produto

derramado. Poderão ser utilizados os tanques existentes na usina, sendo que

os custos de retirada das embalagens vazias deverão estar contemplados

dentro da proposta de fornecimento.

6. MARCA E REFERÊNCIA

Referência do material a ser adquirido:

· Produto MXD-100 do Fabricante Max Clean ou similar. 

7. GARANTIA / VALIDADE
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O Fornecedor deverá elaborar um termo de garantia de que os sistemas onde

o produto será injetado, conforme objeto desta especificação técnica, estarão

preventivamente protegidos da incrustação do Limnoperna Fortunei (mexilhão

dourado),  hidrozoários,  briozoários  lama ferruginosa,  desde  que o  produto

seja utilizado conforme especificado pelo Fornecedor.  O termo de garantia

deverá ser extensivo a toda a vigência do contrato.

Deverá  também garantir  reposição  da  quantidade  de  produto  caso  ocorra

vazamentos  decorrente  oxidação  de  materiais  em contato  com o  produto

MXD-100 ou devido falhas na embalagem.

8. TREINAMENTO / ENTREGA TÉCNICA

Não se aplica.

9. INSPEÇÃO / ENSAIOS

Não se aplica.

10.LOCAL DE ENTREGA

Usina Hidrelétrica Governador Jayme Canet Júnior (UHE Mauá).

RODOVIA PR-160, ALTURA DO KM 196 (ENTRADA DA LAGOA) MAIS + 33

KM EM ACESSO SECUNDÁRIO ATÉ A CASA DE FORÇA PRINCIPAL.

FAZENDA MONTE ALEGRE – TELÊMACO BORBA – PR

11.CONDIÇÕES ESPECIFICAS

Não há necessidade de apresentação de amostras
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O Fornecedor deverá realizar a entrega em lotes mínimos de 1.000 kg, sendo

que  a  Copel  GeT  ficará  responsável  pela  emissão  da  solicitação  com  a

quantidade do produto, comunicando com no mínimo 30 dias de antecedência.

Desta forma, a entrega poderá ser dividida em até 2 lotes.

O  Fornecedor  deverá  disponibilizar  o  material  consumível  anti-incrustante

MXD 100, sem interrupção, para todo o período definido no contrato.

12.DESENHOS

Não se aplica.
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