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1. OBJETIVO 

A diretriz de Projetos Mecânicos objetiva orientar e subsidiar os projetistas na 

padronização e uniformização de procedimentos quanto aos aspectos técnico, 

econômico e operacional dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário da Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar. 

Esta diretriz ė parte integrante de outras áreas civil, hidráulica, elétrica e 

instrumentação.  Toda a informação contida nesta diretriz deve ser integrada com os 

projetos de outras áreas. 

Apresenta as principais orientações quanto ao desenvolvimento de um projeto 

mecânico para SAA e SES. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1 Elementos do Projeto Mecânico 

São apresentados a seguir os elementos que compões o projeto mecânico. 

 

(1) Desenvolvimento de memorial de descritivo e de cálculo: O memorial 

descritivo tem como objetivo descrever os equipamentos escolhidos e o processo 

de operação deles bem como as rotinas de diárias de início e fim de operação. 

Descrever o funcionamento dos equipamentos, condições operacionais e seus 

limites mínimos e máximos e suas deficiências. Deverá também descrever o 

plano de execução de obra. O memorial de cálculo deverá conter os cálculos 

estruturais e de elementos de máquinas (parafusos, rodas dentadas, 

amortecedores, suportes, etc), os cálculo de acústica (elevatórias, salas de 

compressores e sopradores, estações de tratamento de lodo), os cálculos de 

transferência de calor, os cálculos termodinâmicos e de fluidos (estática e 

dinâmica) necessários para o dimensionamento dos máquinas e equipamentos 

ou para os ambientes que são necessários tais informações como 

desarenadores, ventilação de elevatórias, e outros. 
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(2) Desenhos mecânicos: O desenho mecânico consiste em detalhar 

graficamente equipamentos e instalações. São necessários a numeração de 

rastreabilidade de cada equipamento (TAG) conforme fluxograma de processo, 

conforme diretriz específica do MPS. Também deve ser previsto a estratégia de 

estagiamento em caso de reforma ou ampliação com lista de materiais. 

 

(3) Listas completas de materiais: A lista de materiais consiste em 

especificar materiais e equipamentos que foram previstos nos memoriais e nos 

desenhos. Este detalhamento deve levar em conta a definição dos tipos de 

materiais para suportar a agressividade do meio onde será instalado. A lista 

gerada deverá ser codificada com códigos SAM (Sistema de Aquisição de 

Materiais da SANEPAR). A codificação consiste em padronizar os nomes dos 

produtos e bem como os fornecedores homologados para o fornecimento durante 

a obra. A lista de códigos a catalogar no SAM, deverá ser encaminhada ao 

engenheiro mecânico da área de projetos da SANEPAR para codificação. Todos 

os documentos deverão estar em conformidade com as diretrizes de elaboração 

de documento da SANEPAR. Os insumos necessários para as montagens como 

eletrodos, líquido penetrante, estopas e outros devem estar na lista de materiais. 

Deve indicar a montagem, alinhamento e regulagem dos equipamentos, 

principalmente em obra de reforma e remanejamentos. Todos os serviços 

específicos devem ser elaborados especificações técnica de serviço. Todos os 

materiais, equipamentos e serviços devem possuir quantitativo correto. Quanto a 

unidade do serviço for horas de trabalho, deverá ser apresentada cálculo para 

comprovar as horas estimadas de trabalho. 

 

(4) Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços: As 

especificações técnicas de materiais são necessárias para definir os materiais 

hidráulicos como tubos, válvulas e outros. Os projetistas devem observar que a 

SANEPAR padroniza tipo de materiais por aplicação, desta forma, a contratada 

deverá avaliar com a área técnica de projetos as notas técnicas e aplicabilidade 

dos materiais que se pretende utilizar no projeto. As especificações de 

equipamentos devem ser desenvolvidas para equipamentos de consagrada 
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aplicação e garantia de operação. Deverá ser a especificação desenvolvida a fim 

de compatibilizar no mínimo três fornecedores de mercado.  Para equipamentos 

que não há garantia de operação eficiente deverá ser estudado a opção de 

desenvolvimento o projeto mecânico do equipamento. A especificação do serviço 

consiste em definir como, por quem e quando o serviço deverá ser executado. 

Isto aplica-se para soldas em fábrica e em campo, ensaios como ultrassom, teste 

estanqueidade em tubos em campo e em vasos de pressão, testes pintura, 

revestimento e tratamento superficial. 

 

(5) São necessários três fornecedores homologados para cada tipo de 

especificação: Todos os itens que não estão na tabela da Sanepar devem ser 

orçados e incluídos no Maxor, ou outro programa de orçamentação indicado pela 

Sanepar. 

 

(6) Orçamento: O orçamento deverá ser feito com no mínimo três 

fornecedores homologados na SANEPAR para o equipamento ou serviço. O 

número do orçamento deverá ser bem destacado, para que a SANEPAR no 

momento de elaboração do orçamento de obra possa utilizar este número para 

solicitar somente a atualização de preços, sendo a técnica já definida e validada 

pela empresa projetista. Para materiais utilizar as notas técnicas da SANEPAR 

como orientação. Quando o fornecedor não é homologado, a contratada em 

conjunto com a SANEPAR deverá homologar. Quando o equipamento ou serviço 

não tiver pelo menos três fornecedores, deverá ser considerado outra tecnologia 

de equipamento ou serviço para garantir a ampla disputa de mercado. A empresa 

projetista deverá compatibilizar a especificação com três fornecedores 

cadastrados, sendo importante não haver nenhuma exclusão de itens de 

fornecimento solicitados nas especificações. Caso o fornecedor não atenda 

materiais e serviços definidos na especificação o projetista deverá abrir opções e 

refazer o orçamento. Deverá ser observado a coerência técnica e financeira de 

materiais aplicados nos equipamentos para que os preços de venda tenham 

ampla disputa de mercado. Não deverá ser direcionando materiais para 

prevalecer fornecedores. Deverá ser destacado na especificação de 
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equipamentos o peso, as dimensões máximas, a eficiência energética, tipo e 

dureza de rotores (quando houver), entre outros, para garantir a compatibilidade 

entre projetos hidráulico, estrutural, elétrico e automação. A contratada deverá 

fornecer caderno completo de orçamento compatibilizado. 

 

2.2 Normas 

O projeto mecânico deve ser desenvolvido atendendo as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho NRs e Emprego e as resoluções da 

Vigilância Sanitária (RESOLUÇÃO Nº 176, DE 24 DE OUTUBRO DE 2000), e as 

resoluções do Ministério da Saúde de (PORTARIA nº 3.523, 28 DE AGOSTO DE 

1998). As normas da Hydraulic Institute, ASME, DIN, ASTM, AWS, ISO, ABNT, 

AWWA e outras normas aplicados para bombas, ventiladores, tubos, soldas, 

tanques e outros materiais, equipamentos e serviços devem ser especificadas de 

forma a possibilitar a padronização e testes pela área de qualidade da SANEPAR. A 

contratada de projetos deverá aplicar as normas de testes para melhor atender a 

operação do sistema projetado, tendo o cuidado de avaliar o custo dos testes versus 

o benefício que trará para a implantação do sistema. As justificativas da aplicação de 

cada norma deverão ser detalhadas no memorial descritivo. Não serão aceitos a 

indicação de normas e restrições sem o devido conhecimento do engenheiro 

mecânico da contratada do teor da norma aplicado nos projetos da SANEPAR. 

 

2.3 Compatibilização 

O projeto mecânico deverá ser compatibilizado com os demais projetos. As 

especificações devem ser executadas em conjunto com os outros profissionais que 

se fizerem necessário (elétrico, automação e estrutural). 
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2.4 Disposição Típica dos Documentos a Entregar 

Deverão ser apresentados encadernados conforme disposição típica abaixo: 

 

(1) Folha de Rosto. 

(2) Ficha Técnica. 

(3) Sumário. 

(4) Memorial Descritivo. 

(5) Memorial de cálculo. 

(6) Relação de desenhos. 

(7) Desenhos. 

(8) Especificações dos materiais, equipamentos e serviços. 

(9) Lista de material e quantitativo de material e serviços. 

(10) Orçamentos com fornecedores e seus documentos comprovatórios. O 

orçamento deverá ser finalizado no MAXOR. 

 

O projeto mecânico deve ser desenvolvido em cadernos e por unidades 

construtivas.  

 

3. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

3.1 Arranjo Físico das Instalações 

Orientações para edificações de instalações abrigando compressores, 

sopradores, bombas, sistema de içamento e movimentação de cargas, vaso de 

pressão (RHO, reservatório de ar comprimido) e outros equipamentos projetados 

devem atender às NORMAS REGULAMENTADORAS.  

As portas de acesso para equipamentos devem ser bipartidas considerando um 

projeto robusto para suportar a operação.  

O Piso destas edificações não deve ser em borrachas, plásticos e materiais 

lisos. Devem ter acabamento em epóxi resistente a água, óleo e graxas. No piso, 
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deve ser definido e demarcado os acessos. Deverá haver um desenho específico 

com as marcações e especificação do tipo de acabamento do piso. 

Todos os projetos devem prever dimensões mínimas para montagem e 

desmontagem. 

Todos os projetos devem prever plataformas de acesso para manutenção e 

operação como base no projeto hidráulico e nos equipamentos definidos no 

fluxograma de processo.  

O desenvolvimento de fornecedores faz parte do projeto mecânico bem como 

sua homologação na SANEPAR. Não será admitido projeto sem o desenvolvimento 

de três fornecedores por equipamento. 

 

 

4. CARACTERISTICA DOS PROJETOS MECÂNICOS 

4.1 Ar Comprimido 

O projeto de ar comprimido consiste em memorial descritivo e de cálculo bem 

como todo o detalhamento disposto neste documento: 

 

 Dimensionar e desenhar o lay out da casa do compressor prevendo espaço 

para quadro elétrico e de automação, os compressores, os secadores de ar 

e o reservatório.  

 Dimensionar e calcular a redução do nível de ruído se houver necessidade. 

 Dimensionar e desenhar a infraestrutura da linha de ar contendo as 

canaletas e suportes da tubulação.  

 Dimensionar o consumo de ar total e por equipamento. 

 Dimensionar as válvulas redutoras de pressão para compatibilizar todos os 

equipamentos e atuadores. 

 Dimensionar e desenhar os quadros eletropneumáticos no padrão do 

projeto elétrico e automação da SANEPAR. 

 Dimensionar e desenhar a linha de ar principal (em anel) e os ramais. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial. 
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 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços. 

 Orçamento. 

 

Algumas diretrizes para o desenvolvimento do projeto de ar comprimido:  

 

 O projeto deverá ser concebido em anel para ETA e ETE para tubulação 

principal utilizando a própria rede como reservatório de ar. Para elevatórias 

a concepção deverá ser avaliada do ponto de vista de maior confiabilidade.  

 Todas as tubulações deverão ser projetadas em aço galvanizado no interior 

da sala dos compressores e em alumínio ou em aço na parte exterior.   

Dever ser previsto a pintura da tubulação conforme norma ISO para 

ambientes agressivos. 

 Para tubulações de ligação do QEP (Quadro Elétrico Pneumático) até as 

válvulas ou atuadores devem ser em material flexível e de curto 

comprimento.  

 A conexão entre o compressor e a tubulação deverá ser feito por meio de 

flexível.  

 A sala dos compressores deverá possuir ponte rolante ou monovia. Para os 

compressores devem ser possível sua retirada sem o desligamento do 

equipamento reserva. 

 O piso deverá ter acabamento em epóxi.  

 As entradas de ar na sala dos compressores deverão possuir filtro de 

poeira dependendo da aplicação.  

 As portas de acesso devem ser projetadas e detalhadas no projeto 

mecânico especificamente para a casa dos compressores. Devem ser 

robusta para suportar a operação.  

 O sistema de ventilação poderá ser forçado dependendo da região e 

necessidade de remoção de calor.  
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4.2 Ventilação Forçada, Exaustor e Ar Condicionado 

Para todas as edificações deverá ser elaborado estudo conforme norma e 

resoluções para implantação de ventilação e exaustão. Caso necessário deverá ser 

utilizado ar condicionado para manter a temperatura operacional e conforto térmico 

do ambiente. 

 O projeto de ventilação e exaustão consiste memorial descritivo e de 

cálculo bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular carga térmica. 

 Calcular e dimensionar a redução de ruído, se necessário. 

 Dimensionar e desenhar local da instalação dos ventiladores, 

evaporadores, condensadores e exaustores prevendo espaço para quadro 

elétrico e de automação. As escadas de acesso ao piso técnico deverão 

ser detalhadas, bem como as plataformas de manutenção.  

 Dimensionar e desenhar a infraestrutura da linha de ar contendo dutos, 

tubulações, acessórios e suportes da tubulação.  

 Dimensionar o consumo de ar total e por sala. 

 Dimensionar e desenhar a linha de ar principal e os ramais. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Orçamento. 

 Definir e projetar o sistema de exaustão forçada para banheiros e cozinhas. 

 

O sistema de ventilação e exaustão tem a finalidade de renovar o ar nos 

diversos ambientes. Utilizar parâmetros definidos pela ASHRAE (International 

technical society organized to advance the arts and sciences of heating, ventilation, 

air-conditioning and refrigeration) exceção às diretrizes específicas definidas neste 

item. Para simbologia dos sistemas de ventilação utilizar simbologia da ASHRAE 

disponível em ASHRAE Fundamentals Handbook.  
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4.3 Gradeamento mecanizado e Remoção de sólidos 

O projeto de gradeamento e remoção de sólidos consiste de memorial 

descritivo e de cálculo bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar a quantidade de sólidos em função do 

levantamento em campo da qualidade do fluido. Este estudo deverá ser 

quantitativo e deverá estar no memorial descritivo. 

 Dimensionar e desenhar o local da instalação das grades mecanizadas, 

grades manuais, os trilhos e bases de caçambas, sistema de tração para 

movimentação das bases das caçambas, drenos e plataformas e escadas 

de manutenção e operação. 

 Redutores de velocidade, rolamentos e buchas deverão ser dimensionados 

e especificados. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços. Quando 

não houver equipamento no mercado que atenda o gradeamento e a 

remoção de sólidos, a empresa contratada deverá desenvolver e detalhar o 

equipamento para executar esta função. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Orçamento. 

 

4.4 Desarenador 

O projeto de desarenador consiste de memorial descritivo e de cálculo bem 

como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar a quantidade de areia em função do levantamento 

em campo da qualidade do fluido. Este estudo deverá ser quantitativo e 

deverá estar no memorial descritivo. 

 Dimensionar e desenhar o local da instalação do desarenador, os trilhos e 

bases de caçambas, sistema de tração para movimentação das bases das 

caçambas, drenos e plataformas e escadas de manutenção e operação. A 

remoção da água residual deverá ser prevista. 

 Redutores de velocidade, rolamentos e buchas deverão ser dimensionados 

e especificados 
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 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços. Quando 

não houver equipamento no mercado que atenda o gradeamento e a 

remoção de sólidos, a empresa contratada deverá desenvolver e detalhar o 

equipamento para executar esta função contendo todos os elementos de 

máquinas e detalhamentos das uniões soldadas. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial. 

 Orçamento. 

 

4.5 Elevatória – Barrilete, Suportes e Bombas 

O projeto de elevatória consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como 

todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar as tubulações e seus acessórios. Inclui definição de 

comprimentos mínimos de tubulação para evitar cavitação. 

 Calcular e dimensionar os suportes, plataformas de acesso, guarda corpo e 

escadas. Inclui definição de elementos de máquinas (parafusos, soldas, 

etc.). 

 Deverão ser desenvolvidos o pré-dimensionamento das bombas parafuso 

especificamente. 

 Calcular e dimensionar os sinos de sução e crivos. 

 Calcular e dimensionar os parâmetros de operação da bomba e motor. 

 Definir os momentos e os esforços para o projeto estrutural. 

 Calcular e dimensionar o sistema de ancoragens da bomba com base nos 

esforços das bombas. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 
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4.6 Sistema de movimentação de carga (Caçambas, Troller’s, Monovias e 

Pontes-rolantes, Trilhos e Guinchos) 

O projeto de sistema de movimentação de carga consiste de memorial 

descritivo e de cálculo bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar os sistemas de movimentação de carga e seus 

acessórios. 

 Calcular e dimensionar os suportes, plataformas de acesso, guarda corpo e 

escadas. Inclui definição de elementos de máquinas (parafusos, soldas, 

etc.). 

 Definir e detalhar os acionamentos eletromecânicos. 

 Definir os momentos e os esforços para o projeto estrutural. 

 Calcular e dimensionar o sistema de ancoragens dos sistemas de 

movimentação de carga. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

O sistema de içamento e movimento de carga deve ser previsto para içamento 

para massas acima de 30 kg. O sistema deve permitir a retirada e colocação de 

carga em plataforma ou veículo de transporte. 

 

4.7 Acústica  

O projeto de acústica consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como 

todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar o nível de ruído em função dos equipamentos 

projeto hidráulico.  

 Dimensionar e desenhar os sistemas de redução de ruído. 

 Dimensionar e desenhar a infraestrutura da linha de ar contendo dutos, 

tubulações, acessórios e suportes da tubulação para ventilação, se 

necessário. 
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 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços. 

 Orçamento. 

O ruído emitido pelos equipamentos deve ser isolado do exterior. A taxa 

máxima aceitável de ruído a um metro da casa de máquinas não deve ultrapassar 

85 dB (A). 

 

4.8 Sistema de Comportas 

O projeto de sistemas de comporta consiste de memorial descritivo e de cálculo 

bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar as comportas e seus acessórios como atuadores, 

fim de curso, posicionadores e outros. Deverá ser dimensionada para a 

carga estática e para a carga dinâmica do fluxo.  

 Calcular e dimensionar os suportes, plataformas de acesso, guarda corpo e 

escadas. Inclui definição de elementos de máquinas (parafusos, soldas, 

etc.) 

 Definir os momentos e os esforços para o projeto estrutural. 

 Calcular e dimensionar o sistema de ancoragens para as comportas. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

 

4.9 Sistema de Proteção Anti-queda, Guarda-Corpo, Escada e Ancoragem 

O projeto de sistemas proteção anti-queda, guarda-corpo, escadas e 

ancoragens consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como todo o 

detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar todos os guarda-corpos e escadas. 

 Calcular e dimensionar todos pontos de ancoragens e sistemas anti-

quedas necessários para garantir o trabalho em altura.  

 Desenhar todos os guarda-corpo e escadas.  
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 Desenhar a instalação dos guarda corpos e escadas com os seus 

respectivos vãos. 

 Desenhar a instalação dos sistemas anti-quedas e pontos de ancoragem 

para trabalho em altura. 

 Calcular e dimensionar os suportes, plataformas de acesso. Inclui definição 

de elementos de máquinas (parafusos, soldas, chumbadores, etc). 

 Definir os momentos e os esforços para o projeto estrutural. 

 Definir e desenhar todas as placas de advertência de carga máxima para 

guarda corpo, escadas e sistemas anti-quedas. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

As escadas devem permitir acesso ao pessoal de manutenção levando 

ferramentas, instrumentos e componentes. A largura mínima da escada deve ser de 

0,6 m e plataformas a cada 3,0 metros de desnível. 

 

4.10 Sistema de Tampas e Grades de Piso 

O projeto de sistemas de tampas e grades de piso consiste de memorial 

descritivo e de cálculo bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar todas as tampas e grade de piso com base na 

carga estimada. 

 Desenhar todas as tampas e grade de piso com todos os detalhes para 

instalação e operação. Os vãos definidos no projeto hidráulico devem ser 

respeitados no projeto mecânico.  

 Calcular e dimensionar os suportes e vigas para suportar as tampas e 

grades de piso. Inclui definição de elementos de máquinas (parafusos, 

soldas, chumbadores, etc). 

 Definir os momentos e os esforços para o projeto estrutural. 

 Definir e desenhar todas as placas de advertência de carga máxima para 

tampas e grades de piso. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 
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 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

 

4.11 Produtos Químicos (Transporte, Estocagem, Dosagem) 

O projeto de sistemas produtos químicos consiste de memorial descritivo e de 

cálculo bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar os scrubber, exaustores, filtros, drenos, berços de 

máquinas e cilindros, portas e janelas herméticas das salas de produtos 

químicos em função da evaporação destes. 

 Detalhar os sistemas de transferência do caminhão para tanques, 

estocagem e armazenamento de produtos químicos.  

 Desenhar e detalhar todos os suportes e canaletas para produtos químicos. 

Inclui definição de elementos de máquinas (parafusos, soldas, 

chumbadores, etc.). 

 Calcular e dimensionar as tubulações e seus acessórios. Inclui definição de 

comprimentos mínimos de tubulação para evitar cavitação. 

 Calcular e dimensionar os suportes, plataformas de acesso, guarda corpo e 

escadas para a casa de produtos químicos.  

 Calcular e dimensionar reservatório de água potável e de lavagem para 

operação de produtos químicos. 

 Calcular e dimensionar os parâmetros de operação da bomba e motor, 

quando necessário. 

 Definir os momentos e os esforços para o projeto estrutural. 

 Calcular e dimensionar o sistema de ancoragens da bomba com base nos 

esforços das bombas. 

 Definir e desenhar todas as placas de advertência de carga máxima para 

os produtos químicos. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 
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4.12 Eletro-Pneumática 

O projeto eletropneumático consiste de memorial descritivo e de cálculo bem 

como todo o detalhamento no item 2: 

 Dimensionamento e detalhamento dos circuitos e quadros 

eletropneumáticos deve seguir as orientações do projeto elétrico e 

automação para quadro e circuitos.  

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

 

4.13 Estruturas Metálicas (passarela, por exemplo) 

O projeto de estruturas metálicas consiste de memorial descritivo e de cálculo 

bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar estruturas metálicas e seus acessórios para 

cobertura, travessias, treliças para tubulações, passarelas, plataformas de 

acesso, suporte de maquinas e equipamentos e outros. 

 Dimensionar e detalhar todos as juntas soldadas e aparafusadas. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

 

4.14 Travessias Aéreas 

O projeto de travessias aéreas consiste de memorial descritivo e de cálculo 

bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar a travessia aérea definido o raio de curvatura, a 

quantidade de seções, as ancoragens nos pontos da travessia, olhais de 

içamento, acabamento superficial. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 
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 Dimensionar e detalhar todos as juntas soldadas e aparafusadas. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

 

4.15 Sistema de Proteção de transientes  

O projeto de transientes hidráulicos consiste memorial descritivo e de cálculo 

bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar o sistema de proteção. 

 Desenvolver o desenho mecânico do sistema proposto. 

 Dimensionar e detalhar todas as juntas soldadas e aparafusadas. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

 

4.16 Eficiência Energética 

O projeto de eficiência energética consiste de memorial descritivo e de cálculo 

bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar os indicadores de eficiência energética. 

 Calcular e dimensionar sistemas de energia alternativa para redução da 

energia global. 

 Avaliar e projetar sistemas de recuperação de energia (turbinas em 

substituição a válvulas redutoras de pressão). 

 Avaliar e projetar sistemas de ventilação natural em substituição a ar 

condicionado ou sistemas de ventilação. 

 Avaliação custo x benefício de equipamentos. 

 Avaliação de viabilidade técnica e econômica de equipamentos 

eletromecânicos, elétricos e mecânicos para tecnologias de maior 

eficiência energética. 

 Calcular e dimensionar o reaproveitamento de biogás. 

 Calcular e dimensionar o reaproveitamento de biomassa, quando 

solicitado. 
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 Avaliar o layout da estação ou elevatória para otimização do consumo de 

energia. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

 

4.17 Aeração 

O projeto de sistema de aeração consiste de memorial descritivo e de cálculo 

bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar as tubulações e seus acessórios. Inclui definição de 

comprimentos mínimos de tubulação para evitar cavitação. 

 Calcular e dimensionar o sistema de limpeza das membranas ou difusores 

do sistema de aeração. 

 Calcular e dimensionar os suportes, plataformas de acesso, guarda corpo e 

escadas. Inclui definição de elementos de máquinas (parafusos, soldas, 

etc.). 

 Calcular e dimensionar os sopradores de ar em função da eficiência 

energética e da viabilidade de custo x benefício. 

 Definir os momentos e os esforços para o projeto estrutural. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial das 

linhas de ar e sistema metálicos. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

 

4.18 Reservatórios (metálicos e de fibras de vidro ou aço vitrificado) 

O projeto de reservatório consiste de memorial descritivo e de cálculo bem 

como todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar os reservatórios. 

 Dimensionar e detalhar níveis, cotas, acessos, drenos, extravasor e outros 

acessórios de reservatório. 
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 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

 

4.19 Ar Respirável 

O projeto de ar respirável consiste memorial descritivo e de cálculo bem como 

todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar os sistemas de ar respirável para ambientes 

confinados e para salas de produtos químicos (gás cloro e outros que 

sejam necessário). O sistema consiste em compressor, filtro, regulador de 

pressão, tubulações, suportes de tubulação, conexões, mangueiras, e 

outros itens que são necessários ao sistema de ar respirável. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

 

4.20 Sistema de entrada – Calha Parshall 

O projeto de sistema de entrada consiste de memorial descritivo e de cálculo 

bem como todo o detalhamento no item 2: 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Orçamento. 

 

4.21 Estação de Tratamento de Lodo Mecanizado – ETL 

O projeto de ETL consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como todo 

o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar as tubulações, roscas transportadoras, esteiras 

transportadoras e seus acessórios. Inclui definição de comprimentos 

mínimos de tubulação para evitar cavitação. 
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 Calcular e dimensionar os tanques o volume do homogênização, 

adensadores e decanter ou prensa parafuso em função da capacidade dos 

equipamentos. 

 Calcular e dimensionar o sistema de polímero para adensamento e para 

desidratação.  

 Calcular e dimensionar o sistema de limpeza. 

 Calcular os parâmetros de retorno ou destino do clarificado. 

 Definir plano de implantação em obra para a ETL versus interferência na 

ETE ou ETA. 

 Calcular e dimensionar os suportes, plataformas de acesso, guarda corpo e 

escadas. Inclui definição de elementos de máquinas (parafusos, soldas, 

etc.). 

 Calcular e dimensionar os equipamentos em função da eficiência 

energética e da viabilidade de custo x benefício. 

 Definir os momentos e os esforços para o projeto estrutural. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial das 

linhas de ar e sistema metálicos. 

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento 

 

4.22 Estação de Tratamento de Lodo MANUAL 

O projeto de sistema de entrada consiste memorial descritivo e de cálculo bem 

como todo o detalhamento no item 2: 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Orçamento. 
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4.23 Floculador mecânico 

O projeto de floculador consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como 

todo o detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar o equipamento em função do gradiente definido no 

projeto hidráulico. Quando exigir raspadores de lodo, este deverá ser 

projetado. Os desenhos deverão conter os detalhes necessários para a 

fabricação do equipamento. 

 Dimensionar e desenhar o local da instalação do floculoador, os trilhos e 

bases de caçambas, sistema de tração para movimentação das bases das 

caçambas, drenos e plataformas e escadas de manutenção e operação. A 

remoção da água residual deverá ser prevista. 

 Redutores de velocidade, rolamentos e buchas deverão ser dimensionados 

e especificados 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial. 

 Orçamento. 

 

4.24 Decantador, filtro biológico 

O projeto consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como todo o 

detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar o equipamento em função do gradiente definido no 

projeto hidráulico. Quando exigir raspadores de lodo, este deverá ser 

projetado. Os desenhos deverão conter os detalhes necessários para a 

fabricação do equipamento.  

 Os motores, redutores de velocidade, rolamentos, buchas, rodas, estrutura 

do equipamento deverão ser dimensionados e especificados. 

 Dimensionar e desenhar o local da instalação do decantador, os trilhos e 

bases de caçambas, sistema de tração para movimentação das bases das 
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caçambas, drenos e plataformas e escadas de manutenção e operação. A 

remoção da água residual deverá ser prevista. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Desenvolver o desenho mecânico. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial. 

 Orçamento. 

 

4.25 Água Potável para o processo 

O projeto consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como todo o 

detalhamento no item 2: 

 Definição do volume do tanque em função das necessidades das máquinas 

e do processo. 

 Desenho mecânicos dos suportes e bases de equipamentos, quando 

necessário. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 

 

4.26 Água de reuso potável para o processo 

O projeto consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como todo o 

detalhamento no item 2: 

 Consiste em projeto de sistema de filtração que possibilite o reuso. 

 Definição do volume do tanque em função da necessidades das máquinas 

e do processo. 

 Desenho mecânicos dos suportes e bases de equipamentos, quando 

necessário. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 
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4.27 Booster 

O projeto consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como todo o 

detalhamento no item 2: 

 Desenho mecânicos do quadro. 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Desenvolver o desenho mecânico do quadro e detalhamento do sistema 

hidráulico considerando as dimensões para manutenção. 

 Orçamento. 

 

4.28 Secagem Térmica de Lodo 

O projeto consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como todo o 

detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar as tubulações, roscas transportadoras, esteiras 

transportadoras e seus acessórios. Inclui definição de comprimentos 

mínimos de tubulação para evitar cavitação e outras perdas de energia no 

sistema. 

 Calcular e dimensionar a evaporação de água e seus reaproveitamentos 

quando houver necessidade. 

 Calcular e dimensionar o sistema de segurança contra explosão quando 

houver necessidade. 

 Dimensionar o sistema de controle e de automação. 

 Calcular e dimensionar a troca térmica do sistema. 

 Calcular o sistema de ventilação (seguir o item específico deste caderno). 

 Calcular e dimensionar o sistema de limpeza. 

 Calcular os parâmetros de retorno ou destino do clarificado quando houver. 

 Calcular e dimensionar os suportes, plataformas de acesso, guarda corpo e 

escadas. Inclui definição de elementos de máquinas (parafusos, soldas, 

etc.). 

 Avaliar custo x benefício das diversas tecnologias de secagem térmica. 
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 Calcular e dimensionar os equipamentos em função da eficiência 

energética e da viabilidade de custo x benefício. 

 Definir os momentos e os esforços para o projeto estrutural. 

 Dimensionar e detalhar todas as pinturas e tratamento superficial dos 

equipamentos e estrutura metálica. 

 Desenvolver o desenho mecânico (layout, suportes, moegas, 

transportadores e outros componentes do sistema). 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento 

 

4.29 Sistema de Biogás 

O projeto consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como todo o 

detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar as tubulações e seus acessórios. 

 Calcular e dimensionar sistema de neutralização que causam odor. 

 Calcular e dimensionar os equipamentos de controle. 

 Calcular e dimensionar os suportes de tubulação. 

 Calcular e dimensionar o gasômetro quando necessário. 

 Calcular o sistema de extração forçada quando for solicitado. 

 Calcula e dimensionar sistemas de tampas herméticas. 

 Calcular o sistema de queima ou reaproveitamento. 

 Desenvolver o desenho mecânico (layout, suportes, tubulações e seus 

acessórios, s e outros componentes do sistema). 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento 
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4.30 Sistema Reator Anaeróbio (Vertedouros, Suportes de tubulação e 

Instalação de lonas) 

O projeto consiste de memorial descritivo e de cálculo bem como todo o 

detalhamento no item 2: 

 Calcular e dimensionar o perfil dos vertedouros. 

 Calcular e dimensionar os esforços. 

 Calcular e dimensionar os suportes. 

 Desenvolver o desenho mecânico (layout, suportes, sistemas de fixação e 

tração). 

 Especificações técnicas de materiais, equipamentos e serviços.  

 Orçamento. 


