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1. Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo auxiliar a elaboração de projetos de Saneamento 
Rural.   Constitui-se em guia com o propósito de tratar de particularidades deste tipo de 
empreendimento que não estejam contempladas no MPS – Manual de Projetos de 

Saneamento, sendo este último o principal documento para projetos da Sanepar. 
 

2. Unidades localizadas 

As unidades localizadas (captação [CSB], elevatórias [EET]e casa de química [CQ]), 
se localizadas próximas a rodovias federais ou estaduais, não deverão ser construídas dentro 
da faixa de domínio ou da área não edificável.  As dimensões da faixa de domínio e da área 
não edificável deverão ser consultadas junto ao DER (Departamento de Estradas de 
Rodagem), DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e órgãos 
responsáveis pelas ferrovias para cada empreendimento, pois variam conforme a região. 

 

3. Mananciais 

Para se implantar um sistema de abastecimento de água em uma comunidade, o 
primeiro passo é se obter um manancial, ou seja, uma fonte de água.  Este manancial poderá 
ser subterrâneo (poço) ou superficial (rio ou mina). 

 

3.1. Mananciais subterrâneos 

3.1.1. Poços 

Do laudo do poço perfurado (ficha conclusiva) deverão ser retirados os dados que 
nortearão o dimensionamento do projeto: vazão de exploração, tempo máximo de funcionário 
diário recomendado, ND (nível dinâmico), NE (nível estático), profundidade do crivo, cota do 
terreno no local da captação. 

 
3.1.2. Análise da água 

Antes de interligar o poço perfurado ao sistema é necessário verificar se a água deste 
atende os padrões de potabilidade exigidos pela legislação ambiental vigente1, e, portanto, 
poderá ser utilizada para abastecimento.  Para tanto, durante os testes de vazão realizados na 
perfuração, deverão ser coletadas amostras de água para verificação da potabilidade por meio 
de análises físico-química, bacteriológica, de metais e cromatográfica.   

 

3.2. Mananciais superficiais 

Como o próprio nome diz, as captações superficiais (CSP) extraem água de um 
manancial de superfície (rio, lago ou mina).  Nos empreendimentos de Saneamento Rural as 

                                                 
1 Ver item 19.Legislação ambiental. 
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captações superficiais em minas são as mais comuns. 
Na escolha e ou aceitação de um manancial devem ser observados além da capacidade 

de produção (vazão) para abastecimento, também a qualidade da água e a facilidade de 
transporte desta (adução) até o ponto de distribuição. 

As nascentes, ou minas, estão mais sujeitas à poluição e às variações de vazão no 
transcorrer das estações do ano. 

A vegetação no entorno e na área de contribuição da mina é essencial para a 
manutenção da vazão desta.  E a poluição causada pelas atividades humanas na área de 
contribuição da nascente podem afetar sua qualidade, contaminando-a com agrotóxicos, 
fertilizantes, esgotos, resíduos da criação de animais e de atividades humanas (lixo), etc.  Daí 
ser essencial cuidar da proteção dos mananciais superficiais através da construção de cercas 
que impeçam ou dificultem a aproximação de pessoas e animais, execução de valetas para 
desviar águas de chuvas que escorrem pelo solo, carreando terra e sujeira para a região onde 
aflora a mina, além de reforçar a cobertura vegetal (mata) nas proximidades da mina. 

É importante realçar que se a água captada tiver sido contaminada por determinados 
poluentes (agrotóxicos, fertilizantes, metais pesados como chumbo, mercúrio, níquel, etc), os 
processos convencionais de tratamento não irão conseguir torná-la adequada para consumo, 
sendo necessários processos elaborados e caros, o que provavelmente inviabilizaria o 
empreendimento. 

Como todo manancial em potencial, antes de se decidir pela sua utilização é necessário 
realizar a análise da água, a fim de verificar seu enquadramento aos padrões de potabilidade 
estabelecidos pela legislação ambiental vigente. 

No Anexo 2 constam desenhos sugestivos de como executar uma captação superficial 
em mina. 

 

4. Solicitação de parceria para o empreendimento 

Em obras de saneamento rural é usual a parceria entre Prefeitura Municipal e Sanepar.  
Para solicitá-la, a Prefeitura deverá enviar ofício à Sanepar, direcionado à USPC (Unidade de 
Serviços de Pequenas Comunidades), para formalizar o pedido.  No Anexo 2 do MOSR e no 
“Manual Orientativo do Programa Sanepar Rural” disponível em 
http://site.sanepar.com.br/prefeituras/programa-sanepar-rural] constam modelos que podem 
auxiliar na elaboração deste ofício. 

É recomendável anexar os dados do manancial (ficha conclusiva e laudo de análise da 
água, conforme apresentado no item 3, ao pedido de solicitação de parceria, uma vez que eles 
indicarão se a água é adequada para consumo humano e quantas pessoas, em média, poderão 
ser atendidas por ele. 

 

5. Levantamento técnico 

Após a autorização do levantamento pela USPC, deve-se dirigir a campo, seguindo 
basicamente o seguinte roteiro e recomendações:  

1.  Antes de iniciar os trabalhos é aconselhável ler o manual do GPS que será 
utilizado.  Serão apresentadas, nos próximos parágrafos, algumas informações mais 
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relevantes, extraídas do Manual do GPS Garmin Série Oregon 200, 300, 400t, 400c, 
400i, 550, 550t, equipamento atualmente em uso na Sanepar.  Ressalta-se que o 
destaque destas informações provenientes do manual não substitui sua leitura; 

2. Verificar se as pilhas são as indicadas para o equipamento e se estão carregadas.  
Para o GPS Garmin Oregon o fabricante recomenda que, para otimizar o 
desempenho do aparelho e ampliar a vida útil das pilhas, sejam utilizadas pilhas de 
lítio ou NiMH recarregáveis, com menos de um ano de utilização e com uma 
capacidade superior a 2.550 mAh.  Pilhas alcalinas podem ser utilizadas, desde 
que não seja utilizada a câmera.  Porém, destaca-se que o fabricante alerta para o 
melhor desempenho do aparelho ao se utilizar pilhas recarregáveis.  O tipo de pilha 
utilizado deve ser configurado.  Entrar em Configurações/Sistema/Tipo de pilhas e 
selecionar quais estão sendo utilizadas. 

3. Localizar a secretaria e a pessoa responsável por parte da prefeitura para fazer o 
acompanhamento no levantamento técnico. Preferencialmente este primeiro contato 
poderá ser por telefone, onde podemos retirar algumas informações preliminares 
que poderão nos ajudar em campo; 

4. Ao fazer o levantamento, além do GPS, recomenda-se levar uma prancheta com 
uma planilha a ser preenchida com o nº do ponto e o nome do morador (ver 
Anexo 1), entre outras informações; 

5. Se possível, evitar a realização do levantamento em dias chuvosos, pois as nuvens 
prejudicam a qualidade do sinal; 

6. Tomar cuidados relativos ao manuseio do GPS: 
a. O GPS deverá ser ligado ao menos 5 minutos antes de iniciar o levantamento, 

deixando-o em local aberto, longe da rede de energia elétrica, edifícios altos e 
árvores, para evitar interferências na leitura do sinal de satélite; 

b. Antes de iniciar a marcação de pontos e trilhas, observar se o aparelho obteve 
os sinais de satélite GPS.  Para o Garmin Oregon esta indicação é dada no 
menu principal, no centro da parte inferior da tela, através de uma sequência 
de barras crescentes (ver Fig. 1).  Quando as barras estiverem verdes, o 
equipamento adquiriu sinais de satélite.  Em outros modelos este ícone pode 
aparecer em outro local da tela ou em outra página, que não a principal.  
Procurar onde se encontra tal ícone para obter a informação necessária. 
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Fig. 1: Indicador de potência do sinal do satélite no menu principal do GPS 

 
c. A página de satélite indica as coordenadas e a cota altimétrica (elevação) da 

posição atual, a precisão do GPS, as posições dos satélites e a potência do 
sinal do satélite (ver Fig. 2).  Para acessar esta página, tocar no símbolo de 
indicador de potência do sinal de satélite (barras verdes crescentes).  Em 
outros modelos esta informação pode ser acessada de modo diverso.  Buscar 
pelo ícone “satélite” ou semelhante, a fim de obter a informação necessária.  
É recomendável anotar a precisão observada no ponto ou fotografar em 
câmera externa de modo a gravar tal precisão e avaliar a qualidade dos 
resultados quando da análise do levantamento. 

 
Fig. 2: Página de satélite do GPS 
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d. Anotar na planilha do levantamento se nas proximidades do ponto levantado 
há rede de alta tensão, torres de celular ou outros possíveis focos de 
interferências; 

e. Ao iniciar o levantamento, tomar cuidado para que a mão ou os dedos não 
fiquem sobre a parte frontal superior do GPS, pois ali encontra-se o sensor 
que captura os dados do satélite; 

f. Verificar a calibração do altímetro.  A calibração pode ser automática ou 
manual.  Para selecionar a automática, toque em Configurações/Altímetro e 
selecione calibração automática.  Quando se dispuser de relatório de marco 
conhecido, e se quiser utilizá-lo, vá até o local do marco e disponha o GPS 
sobre ele.  Toque em Configurações/Altímetro/Calibrar Altímetro.  Surgirá a 
pergunta se é conhecida a elevação correta.  Selecione sim e forneça a cota.  
A partir daí inicie o levantamento. 

7. Para cada ligação / residência, deverá ser registrado um novo ponto no GPS e na 
planilha deverá ser anotado o número do ponto e o nome do morador. Também 
deverá ser capturado novos pontos para locais estratégicos do futuro sistema, como 
reservatórios, travessias, pontes, morros, vales, etc.  Para o GPS Oregon (até o 
modelo 550 t), o ícone “guardar ponto” está no menu principal (ver Fig. 1).  Para 
outros modelos, verificar antecipadamente qual ícone corresponde a esta função.  
Para cada ponto, pressionar o ícone e selecionar “guardar”; 

8. Tirar fotos de locais e situações que sejam estratégicos e possam nortear o 
desenvolvimento futuro do projeto: 

a. Travessias: tipo (anotar extensão aproximada, principalmente se for em 
pontes); altura de terra sobre galeria, etc; 

b. Casa de química existente: ventilação, fachada, bomba instalada, 
quadro de comando, tipo de cobertura, câmara única ou não, 
interferências próximas, urbanização, localização do padrão existente, 
etc 

c. Barrilete: altura, peças, diâmetro (medir, quando possível), 
interferências, localização (se muito próximo à casa de química, se 
alinhado com o portão), etc 

d. Reservatório: barriletes de entrada e saída, descarga, condições gerais 
da unidade; 

e. Localização da rede de energia mais próxima; 
f. Locais de uso público: escolas, igrejas, salões comunitários; 

9. Deverá ser registrado o nome e o telefone das pessoas que acompanharam o 
levantamento (tanto da prefeitura quanto da comunidade). Se possível estas pessoas 
deverão assinar a folha inicial do levantamento (ver Anexo 1); 

Caso não seja possível finalizar o levantamento em um único período, ao retomá-lo, 
levantar pelo menos 3 pontos já levantados anteriormente, a fim de conferir as cotas e fazer 
ajustes, caso necessário.  Porém, tanto quanto possível, realizar o levantamento em uma única 
etapa, a fim de evitar discrepâncias. 

Durante o levantamento observar a existência de rocha, pedras soltas e áreas 
alagadiças.  Tanto quanto possível, evitar o caminhamento da rede nestes locais.  Não sendo 
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possível, anotar na planilha, em forma de observação, a fim de serem pensadas alternativas de 
proteção durante a fase de projeto. 

No escritório, deverão ser transferidos os dados do GPS para o computador. O arquivo 
digital resultante do levantamento será no formato “*.gtm” e o mesmo deverá ser assim 
configurado:  

1) abrir o software do GPS; 
2) ir em Ferramentas / Opções e escolher a aba DATUM;  
3) dentro desta aba selecionar a opção SAD69 <Brazil/IBGE>;  
4) selecionar a aba coordenadas e clicar em “UTM” (Universal Transversa de 

Mercator);  
5) Para ter acesso aos dados no formato do Autocad, ir em Arquivo / Salvar 

Como, digitar o nome do arquivo a ser criado e escolher o item Arquivos DXF do 
Autocad (*.dxf). Para ter acesso aos dados na versão de planilha do Excel ir em 
Arquivo / Salvar Como, digitar o nome do arquivo a ser criado e escolher o formato 
Tabela do Microsoft Excel (*.xls). Para visualizar o levantamento através do software 
Google Earth, ir em Arquivo / Salvar Como, digitar o nome do arquivo a ser criado e 
escolher o formato Arquivos do Google Earth (*.kml); 
 Com o arquivo do Autocad criado, deverá ser desenhado um anteprojeto da RDA 

(rede de distribuição de água) contendo ao menos distâncias, cotas de nível, nome dos 
moradores, posição do manancial, posição do reservatório e demais pontos relevantes; 

Após o desenho do anteprojeto, deverá ser preenchido a planilha de custos do 
empreendimento (padrão USPC). O preenchimento desta planilha resultará no valor final 
estimado a ser investido pela Sanepar e Prefeitura Municipal. 

Com o anteprojeto da RDA e a planilha de custos preenchida, deverá ser formulado o 
relatório do levantamento (padrão USPC), informando as condições atuais da comunidade e 
os investimentos necessários a serem feitos para implantação, ampliação ou adequação do 
sistema de abastecimento de água (SAA). Neste documento é importante inserir algumas 
fotos da comunidade ou do sistema existente (se for o caso), além da imagem de satélite de 
toda a comunidade, que poderá ser obtida através do software Google Earth.  A numeração do 
relatório deve ser obtida na intranet, aba Serviços/Corporativos/ SCN-Sistema de Controle de 
Numeração.  Escolha a opção “Relatório Técnico” para o tipo do documento. 

 
 

6. Projeto 

A partir do relatório do levantamento técnico a USPC irá avaliar a viabilidade do 
empreendimento e liberar a elaboração do projeto, a ser desenvolvido pela Sanepar. 

 

7. Liberação e retirada de materiais 

A liberação dos materiais hidráulicos se dará após a assinatura do Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão, ou Contrato de Programa, e depois de serem concluídas as obras civis 
de responsabilidade da prefeitura: casa de tratamento, abrigo para quadro de comando, 
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reservatórios, urbanização das áreas e instalação da entrada de energia elétrica padrão 
conectada à rede pública.  

As liberações poderão ser fracionadas de acordo com a complexidade da obra ou 
disponibilidade dos materiais no estoque da Sanepar. 

No MOSR estão indicados os procedimentos para a efetuar a retirada de materiais pela 
Prefeitura, após a liberação da Sanepar. 

8. Estocagem de materiais 

No MOSR constam indicações e recomendações para a correta estocagem dos 
materiais. 

9. Tubulações e valas 

9.1. Profundidade 

A profundidade da vala deve ser: 
a) No caso de tubulações assentadas sob locais de tráfego (travessia da estrada ou 

acesso às residências), a profundidade recomendada para a vala é de pelo 
menos 1 m; 

b) Para os demais locais (lateral da estrada, lavoura), a profundidade deve ser tal 
que não haja a possibilidade de maquinários utilizados nas lavouras 
danificarem a rede.  É recomendável uma profundidade de pelo menos 80 cm.  
Caso a tubulação passe por região de lavoura, deve-se verificar junto ao 
proprietário a profundidade de revolvimento do solo que atinge as máquinas 
que ele utiliza, a fim de evitar rompimentos futuros da tubulação. 
 

9.2. Padrão de cores do projeto 

Em projetos de Saneamento Rural a padronização normalmente utilizada em projeto 
para as tubulações da RDA (rede de distribuição de água) é a seguinte: 

 
Tubulações plásticas com diâmetro inferior ao DN50 (DN20, 
DN25, DN32, DN40, etc) 

 Tubulações plásticas com diâmetro igual ao DN50 

 Tubulações plásticas com diâmetro superior ao DN 50 

 

9.3. Mudanças de material 

Recomenda-se salientar as mudanças de material (tipo, diâmetro ou resistência) com 
setas no início e no fim da linha correspondente ao trecho.  Tanto quanto possível, deve-se 
evitar variar muito as classes de resistência na mesma tubulação. 
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9.4. Localização de redes e adutoras 

Ao longo de estradas municipais, as redes e adutoras devem ser implantadas 
preferencialmente dentro da faixa de domínio da estrada (em geral 7 m a partir do eixo da 
estrada; confirmar em cada prefeitura).   

Já para redes e adutoras que acompanham estradas estaduais e federais, ou ferrovias, 
não se deve escavar e implantar tubulações dentro da faixa de domínio.  A largura desta faixa 
é variável de acordo com a região.  O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ou 
órgãos responsáveis pela administração de ferrovias devem ser consultados para se conhecer a 
largura da faixa de domínio no trecho de interesse. 

Caso sejam necessárias travessias sob rodovias estaduais ou federais, ou ferrovias, a 
aprovação destas junto ao órgão competente fica usualmente sob responsabilidade da 
prefeitura municipal. 

 

9.5. Tubulações 

A resistência do tubo indica o quanto de pressão ele pode suportar.   Essa resistência é 
chamada de PN (Pressão Nominal) e vem marcada na lateral do tubo, após a indicação do 
fabricante e tipo de material.  Para os tubos de PVC utilizados em obras de saneamento rural 
os PNs mais utilizados são: 

 
• PN 0,60 MPa (ou 600 kPa) ― resiste a uma pressão equivalente a uma coluna de 

água de 60 metros de altura (mca = metro de coluna d´água); 
• PN 0,75 MPa (ou 750 kPa) ― resiste a uma pressão de 75 mca; 
• PN 1,0 MPa  ― resiste a uma pressão equivalente a 100 mca. 
 
9.5.1. Juntas soldadas 
O consumo de adesivo pode ser estimado conforme a Tabela 1.  Consultar catálogos e 

manuais dos fabricantes para verificações. 
 

Tabela 1: Estimativa de consumo de adesivo e solução limpadora em juntas soldadas 

DN 
(mm) 

DE 
(mm) * 

Consumo  
Adesivo Solução limpadora 

 (g/junta)  (g/m)2  (cm³/junta)3  (cm³/m)2 

15 20 2,5 0,42 3,0 0,5 
20 25 3,0 0,50 4,0 0,67 
25 32 4,0 0,67 5,5 0,83 
32 40 5,0 0,84 7,0 1,17 
40 50 7,5 1,25 11,0 1,83 
50 60 10,0 1,67 15,0 2,5 
75 85 20,0 3,33 30,0 5,0 

* Em tubos com junta soldável, usualmente o diâmetro de referência é o externo. 

                                                 
2 Assumindo-se barras de 6 m de comprimento. 
3 1 cm³ = 1 ml. 
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9.5.2. Juntas elásticas 

 
Para se estimar o consumo de pasta lubrificante a ser empregado pode-se utilizar a 

Tabela 2.  Consultar catálogos e manuais dos fabricantes para verificações. 
 

Tabela 2: Estimativa de consumo de pasta lubrificante em juntas elásticas 

DN (mm) DE (mm) Consumo (g/junta) Consumo (g/m)4 
50 60 10 1,67 
75 85 15 2,50 

100 110 20 3,34 
 

 

9.6. Interferências 

9.6.1. Rochas 

Tanto quanto possível, deve-se evitar o caminhamento da rede ou das adutoras por 
regiões visivelmente formadas por rochas (lajes).  Não sendo possível este desvio, existem 
duas alternativas: 

a) Encamisamento: consiste em se dispor um tubo de ferro ou aço com diâmetro 
interno maior que o da tubulação e passar o tubo de PVC por dentro dele. 

 
b) Envelopamento: consiste em se concretar uma viga entorno da tubulação de PVC.  

Neste caso deve-se cuidar para se executar a viga em concreto armado, de forma 
que qualquer esforço possa ser transferido à armadura de aço e não à tubulação.  A 
falta da armadura que pode causar o rompimento do tubo de PVC caso surjam 
rachaduras no concreto. 

 
9.6.2. Regiões alagadiças 

Sendo possível, deve-se evitar passar a tubulação por áreas alagadiças ou sujeitas a 
alagamento, em virtude da possibilidade de contaminação e mesmo de danos à tubulação.  
Não sendo possível traçar caminhamento alternativo para desviar de banhados, pode-se tentar 
realizar um ou mais drenos no solo local, direcionando o fluxo de água de forma que a área 
onde será assentada a tubulação permaneça seca.  É recomendável dispor registro na 
tubulação, antes e depois da região alagadiça, a fim de facilitar possíveis manutenções futuras. 

 

9.7. Ancoragem 

As tubulações com junta elástica devem sempre ser ancoradas quando houver 
mudanças de diâmetro ou direção (curvas horizontais ou verticais), derivações (tês e junções), 
reduções e trechos muito inclinados. 

Nos trechos muito inclinados (ladeiras) a disposição dos blocos tem por objetivo evitar 
quaisquer deslocamentos da linha. 

                                                 
4 Assumindo-se barras de 6 m de comprimento. 
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Fig. 3: Exemplos de ancoragens de tubulação 

A tubulação deverá ser fixada ao bloco por meio de abraçadeiras.  
É recomendável evitar juntas elásticas em regiões suscetíveis a sofrer golpes devidos a 

transientes hidráulicos (ou seja, onde houver blocos de ancoragem). 
 

10. Travessias 

As travessias constituem-se de trechos da rede que necessitam transpor obstáculos 
como galerias de águas pluviais, cursos d’água, rodovias ou ferrovias e, por isto, a tubulação 
necessita de reforço e/ou proteção. 

No Anexo 2 constam desenhos sugestivos para execução de alguns tipos de travessias. 
O MOS – Manual de Obras de Saneamento5, da Sanepar, traz a descrição de serviços 

de cravação de travessias.  Lembra-se que devem ser atendidas as exigências dos órgãos 
responsáveis (DER, DNIT, concessionárias de rodovias e ferrovias, etc), tanto relativas ao 
projeto quanto à execução destas obras.  Por se tratar de serviços que envolvem 
responsabilidade técnica e civil por quaisquer danos causados a terceiros, é recomendável ser 
executado por equipe técnica especializada. 

Como proprietária do empreendimento, a Prefeitura é a responsável pela aprovação 
dos projetos e autorização de obras de travessias junto aos órgãos competentes. 

 

11. Ligações domiciliares de água (LDA) 

Desenhos do Anexo 2 indicam modelos para as ligações domiciliares. 
 

                                                 
5 Disponível para ser consultado e baixado na página da Sanepar (www.sanepar.com.br / fornecedores / informações técnicas). 
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12. Válvulas 

12.1. Registros de descarga 

Os registros de descarga são dispostos em pontos baixos da rede e destinam-se a 
permitir a lavagem desta após manutenções. 

Os registros de descarga são colocados no projeto como sugestão.  Por se tratar apenas 
de melhoria de funcionamento da operação da rede, não é usual a Sanepar liberar materiais 
para sua construção.  Sendo assim, colocar nota no projeto apresentando seu caráter sugestivo, 
deixando a cargo da Prefeitura a decisão pela sua execução ou não. 

 

12.2. Registros de manobra 

Os registros de manobra são dispostos na rede para evitar que todo o sistema fique 
desabastecido quando da manutenção de um único ramal da rede.  

Identicamente aos registros de descarga, os registros de manobra terão caráter 
sugestivo, cabendo à Prefeitura sua execução.  

 

12.3. Válvulas redutoras de pressão (VRPs) 

A válvula redutora de pressão deve ser dimensionada pela vazão a ser atendida por ela.  
Os tamanhos de VRPs mais comumentemente utilizados no Saneamento Rural e suas 
respectivas vazões recomendadas de atendimento constam na Tabela 3 a seguir. 

 
 

Tabela 3: Faixas de vazões recomendadas para as VRPs6 

Tamanho da válvula Q (m³/h) 

½” 0,4 a 1,1 

¾” 0,8 a 3 

1” 1,5 a 5 

1 1/4” 2,5 a 8 

1 ½” 3,5 a 15 

 
 
A válvula trabalhará bem se a redução de pressão esperada não superar 2/3 da pressão 

de entrada.  Caso seja necessária uma redução superior a este valor, é necessário utilizar 
válvulas em série. 

A VRP deverá ser instalada com uniões e registros a montante (antes) e a jusante 
(depois) da válvula, a fim de facilitar a sua retirada para manutenção.  Um filtro Y deve ser 

                                                 
6 Valores extraídos do diagrama constante no catálogo das válvulas VARB VRP-25. 
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instalado a montante (antes) da VRP para reter sujeiras que poderiam danificar o equipamento 
ou prejudicar o funcionamento da válvula (ver desenhos relativos às VRPs no Anexo 2).  Ao 
fazer a instalação, verificar se a direção da seta constante no corpo da válvula coincide 
com a direção do fluxo de água. 

Com o intuito de prevenir possíveis entupimentos, é recomendável evitar o uso de 
válvulas de ½” na rede de distribuição, limitando seu uso àquelas instaladas no cavalete. 

As tampas das caixas das válvulas poderão ser metálicas, em fibra de vidro ou 
concreto.  Quando forem metálicas deverão receber camada de proteção em zarcão ou outro 
fundo anti-corrosivo indicado para superfícies ferrosas e posteriormente acabamento em 
pintura.  Quando em concreto, elas podem ser múltiplas (mais de uma), tentando deixa-las 
com um peso aproximado de 50 kg para cada parte ― como o concreto tem um peso 
específico de 2.500 kg/m³, as placas deverão ter um volume de cerca de 0,02 m³; por 
exemplo, 1,3x0,35x0,04 m ou 1,3x0,30x0,04 m. 

 

12.4. Caixas de quebra de pressão (CQP) 

Estas caixas instaladas na rede reduzem a pressão a zero.  Devem ser devidamente 
protegidas para se evitar a possibilidade de contaminação (ver desenhos constantes no 
Anexo2). 

 

12.5. Ventosas 

Ventosas são válvulas que permitem a saída e ou entrada de ar na tubulação.  Não são 
usualmente previstas em sistemas de Saneamento Rural.  Porém, é recomendável análise, caso 
a caso, durante a fase de elaboração do projeto. 

13. Casa de química (tratamento) 

No Anexo 2 constam desenhos relativos à casa de química.  Sua posição dentro da 
área deverá ser determinada conforme as condições específicas do local.   

A casa de química deverá ser locada de forma que se tenha uma distância mínima 
entre o eixo do poço e a borda da calçada de 2,5 m .  A locação também deverá levar em conta 
a necessidade de se deixar espaço livre próximo ao poço para dispor as barras em FG (L=6,0 
m) que constituirão o edutor e deverão ser dispostas em local próximo durante a montagem. 

As portas deverão ter suas aberturas para fora. 
Deverão ser construídos cômodos individualizados para o tratamento e o quadro de 

comando, a fim de evitar a deterioração deste pelos efeitos do gás cloro liberado no 
tratamento. 

A sala do tratamento deverá contar com aberturas superior e inferior, formada por 
blocos cerâmicos vazados ou tijolos furados.  A abertura superior destina-se à ventilação 
normal e a inferior à expulsão do gás cloro que, por ser mais denso (pesado) que o ar, tende a 
descer e ficar próximo ao piso (Ver desenhos no Anexo 2).   

A sala do quadro de comando deverá contar com abertura superior.  
Na parte externa das aberturas deverão ser dispostas telas plásticas com abertura de 

5x5 mm, ou menor, fixadas às aberturas por meio de molduras, a fim de evitar a entrada de 
pequenos animais e insetos.   
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As instalações hidráulicas e elétricas deverão ser sempre aparentes (fora da parede). 
Sendo possível, orientar as prefeituras para não executar os trechos de calçada por 

onde passarão as tubulações elétricas e hidráulicas, a fim de se evitar a sua quebra posterior. 
O portão deverá ser disposto de forma a possibilitar o acesso do caminhão durante a 

montagem e manutenções futuras (alinhar o eixo do portão ao eixo do poço). 
As dosadoras deverão ser escolhidas observando-se as pressões máximas que ocorrem 

no local da aplicação.  Em geral, quanto maior a PN (pressão nominal) da bomba, menor a 
vazão que ela é capaz de injetar na tubulação de recalque. 

Quando as pressões de aplicação da dosadora forem inferiores à resistência dos tubos 
de PVC roscável (750 kPa ou 75 mca), a tubulação de injeção dentro da casa de tratamento 
(item 2 do desenho CQ-04) poderá ser substituída de PEAD para PVC roscável. 

Evitar ao máximo a aplicação do tratamento no poço.  A USHG (Unidade de Serviços 
de Hidrogeologia), da Sanepar, não recomenda a aplicação do tratamento diretamente no poço 
devido a isto poder provocar a corrosão dos edutores e da bomba submersa.  Outro agravante 
é a mudança de pH da água com a aplicação do cloro.  A mudança de pH altera o equilíbrio 
químico da solução, provocando a precipitação de sais nos equipamentos instalados e na 
parede do poço.  Já houve casos em que se perdeu a bomba e o poço em função do 
aprisionamento durante a troca do equipamento.  A corrosão do revestimento do poço também 
permite a infiltração de água do lençol freático e contaminantes de superfície. 

A Resolução CONAMA nº 396/2008 estabelece que recargas artificiais e injeções não 
poderão provocar alterações na qualidade das águas subterrâneas que provoquem restrições ao 
uso, deverão ter o controle dos órgãos competentes, além de serem implantados programas 
específicos de monitoramento da qualidade da água subterrânea7.  Sendo assim, deduz-se que 
o tratamento aplicado diretamente no poço, em casos onde não houver outras alternativas, 
também requerem aprovação dos órgãos competentes e monitoramento. 

 

14. Captações subterrâneas (poços) e elevatórias 

O barrilete deverá ser disposto de forma a, em manutenções futuras, não atrapalhar o 
acesso do caminhão. 

É recomendável inserir as seguintes notas na pranchas do projeto: 
• Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas do barrilete. 
• Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão 

receber pintura apropriada para proteção contra intempéries (cor verde emblema, 
notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para 

identificação de tubulações). 
• Todos os tubos enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com 

fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros 
materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção, 
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões 

galvanizados para instalações prediais de água fria. 
 

                                                 
7 Ver Art. 23 a 26. 
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15. Reservatórios (caixas d’água) 

O transporte do reservatório até o local de instalação deve ser feito com cuidado, 
evitando impactos e quedas que podem danificar o produto. Ele não deve ser arrastado sobre 
superfícies com imperfeições, detritos, entulhos ou pedras.  

Antes da instalação do reservatório é recomendável limpá-lo para eliminar qualquer 
tipo de sujeira do seu interior que possa alterar a qualidade da água. Devem ser utilizados uma 
esponja macia com sabão neutro e água limpa.  Não utilizar produtos químicos ou materiais 
abrasivos, pois podem afetar o acabamento das paredes internas, que foi projetado para evitar 
a proliferação de bactérias e microorganismos. 

O reservatório deve ser instalado em local ventilado e de fácil acesso para inspeção, 
manutenção e limpeza. Recomenda-se uma área livre em torno do tanque de pelo menos 60 
cm. 

Os reservatórios devem ser assentados sobre uma base horizontal plana, rígida e 
nivelada, previamente calculada e construída de modo a suportar, sem deformação, o peso do 
reservatório cheio.  A base deverá ser fabricada em concreto e não poderá conter pedras, 
detritos ou pontas que possam danificar o produto. 

Se o tanque for em fibra de vidro, não poderá ser apoiado diretamente sobre o solo ou 
ser enterrado, mesmo que parcialmente.   

O reservatório deverá ser fixado à base por meio de tirantes, a serem dispostos entre os 
olhais do tanque e os chumbadores que devem ter sido executados nos quatro cantos da base 
em torno de cada reservatório (ver Des. 48).  Enquanto os tirantes não estiverem devidamente 
fixados nos chumbadores, o reservatório deve ser preenchido com água, a fim de evitar 
deslocamentos provocados pela ação do vento. 

Os tirantes não podem tensionar o reservatório, o que poderia causar sua deformação. 
A empresa contratada pela Sanepar deverá executar a instalação de barriletes e a 

interligação do reservatório com as redes de chegada e saída, conforme peças gráficas que 
compõem o projeto. Deverá ainda providenciar a fixação do reservatório junto a base de 
concreto através de arames lisos transpassados entre os pontos de fixação do reservatório 
(olhais) até a pontos de fixação dispostos na base em concreto.  Caso as fixações da base não 
tenham sido executadas conforme Des. 48, a empresa contratada deverá executá-los por meio 
de chumbadores mecânicos (parabolts) com olhal e diâmetro de 10 mm.  Eles deverão ser 
dispostos na base de concreto nos quatros cantos em torno de cada reservatório. 

Após a montagem dos barriletes e execução dos testes necessários, a empresa 
contratada pela Sanepar deverá efetuar a pintura das tubulações de acordo com a seguinte 
padronização: 

- Água Bruta = Verde 604 (SUMARÉ), padrão Munsell 2,5 G3/4. 
- Água Tratada = Verde 600 (SUMARÉ), padrão Munsell 10 GY 6/6. 
Cabe à empresa contratada providenciar a reposição de alvenaria, revestimentos, 

pinturas, calçadas e área de urbanização (lona e pedra brita) que venham a ser danificados 
durante a execução dos serviços de montagem dos equipamentos. 
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16. Urbanização de áreas 

As áreas de unidades localizadas (elevatórias [EET], reservatórios [RAP], caixas de 
quebra de pressão [CQP], captações subterrâneas/poços [CSB], tratamento/casa de química 
[CQ]) deverão ser isoladas por meio de cerca com pilaretes de concreto e arame liso com 14 
fios ou alambrado. 

O terreno deverá ser regularizado e coberto com lona plástica sob camada de pelo 
menos 5 cm de pedrisco.  A medida ajuda a impedir o crescimento de vegetação.  A colocação 
de brita e lona deverá ser realizada preferencialmente após as montagens eletromecânicas, a 
fim de se evitar a necessidade de realização de reparos a danos causados à lona durante as 
montagens.  Deverá ser inserida nota a respeito deste procedimento na prancha do projeto. 

Nas áreas de captação subterrânea (poço) deverá ser utilizado portão para veículos, a 
fim de possibilitar a entrada do caminhão que irá realizar a montagem da bomba.  
Preferencialmente o eixo do portão deverá estar alinhado com o poço. 

Deverá ser deixado espaço livre para dispor as barras do edutor durante a montagem. 
Desenhos do Anexo 2 indicam modelos para os elementos da urbanização. 
 

17. Entradas de energia 

É recomendável prever, já na fase de projeto, o posicionamento do padrão de energia. 
A entrada de energia (poste com o quadro padrão) deve situar-se preferencialmente 

dentro da área delimitada pela cerca, do lado do cômodo da casa de química onde será 
instalado o quadro de comando.  Deve-se evitar passar a fiação acima do poço ou do portão, 
pois isto impedirá a passagem do caminhão e a execução da montagem da bomba (ver 
exemplos indicados pela Fig. 4). 
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Fig. 4: Exemplos de disposição da entrada de energia 

 

18.  Normas de referência 

• NBR 5626:1998 ― Instalação predial de água fria. 

• NBR 5647-1:2004  Versão Corrigida:2007 ― Sistemas para adução e distribuição de água 
- Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetro nominais até DN 

100. Parte 1: Requisitos gerais. 

• NBR 5648: 2010 ―  Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas 
prediais de água fria — Requisitos. 

• NBR 6118: 2014 ―  Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. 

• NBR 8194:2013 ― Medidores de água potável – Padronização. 

• NBR 8220:2015 ― Reservatório de poliéster, reforçado com fibra de vidro, para água 

potável para abastecimento de comunidades de pequeno porte – Especificação. 
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• NBR 8417:1999 ― Sistemas de ramais prediais de água - Tubos de polietileno PE – 
Requisitos. 

• NBR 8890:2007 ― Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos 
sanitários - Requisitos e métodos de ensaios. 

• NBR 9822: 2012 ―  Manuseio, armazenamento e assentamento de tubulações de poli 
(cloreto de vinila) não plastificado (PVC-U) para transporte de água e de tubulações 

de poli (cloreto de vinila) não plastificado orientado (PVC-O) para transporte de 

água ou esgoto sob pressão positiva. 

• NBR 10281:2003 ― Torneira de pressão - Requisitos e métodos de ensaio. 

• NBR 12212:2006 - Poço tubular - Projeto de poço tubular para captação de água 
subterrânea. 

• NBR 12218:1994 ― Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público – 
Procedimento. 

• NBR 12244:2006 - Poço tubular - Construção de poço tubular para captação de água 

subterrânea. 

• NBR 12266:1992 ― Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água 
esgoto ou drenagem urbana – Procedimento. 

• NBR 14119:1998 ― Instalações em saneamento - Registro de pressão em ligas de cobre – 
Requisitos. 

• NBR 14120:1998 ― Instalações em saneamento - Registro de pressão em ligas de cobre – 
Dimensões. 

• NBR 14580:2000 ― Instalações em saneamento - Registro de gaveta PN 16 em liga de 
cobre - Requisitos e métodos de ensaio. 

• NBR 15682:2009 ― Tanque estacionário rotomoldado em polietileno (PE) para 
acondicionamento de águas - Requisitos e métodos de ensaio. 

• NBR 15705:2009 ― Instalações hidráulicas prediais - Registro de gaveta - Requisitos e 

métodos de ensaio. 

  

19. Legislação ambiental 

• RESOLUÇÃO CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005 - Dispõe sobre a classificação 
dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências (resolução alterada pela Resolução 410/2009 e pela 430/2011 em 
aspectos relativos a lançamentos de efluentes). 
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• RESOLUÇÃO CONAMA n° 396, de 3 de abril de 2008 - Dispõe sobre a classificação e 
diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras 

providências. 

• PORTARIA Nº 2.914 do Ministério da Saúde, de 12 de dezembro de 2011 - Dispõe sobre 
os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. 

 

20. Módulos sanitários de esgoto 

Até o momento o programa de Saneamento Rural da Sanepar abrange apenas unidades 
de água.  Os módulos de esgoto no meio rural se comporão de soluções individuais (fossa, 
filtro, valas de filtração ou infiltração, etc), cuja construção fica a cargo de cada morador.  A 
FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) disponibiliza em sua página da internet 
(http://www.funasa.gov.br/site/publicacoes) manuais orientativos para a construção de 
unidades domiciliares de tratamento de esgoto: “Manual de orientações técnicas para 

elaboração de propostas para o programa de melhorias sanitárias domiciliares – FUNASA” 
e “Saneamento domiciliar: Manual de instruções de uso das melhorias sanitárias 

domiciliares”. 
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Anexo 1: Modelo de planilha para levantamento técnico de campo 
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Demais páginas: 
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Anexo 2: Desenhos 
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Os desenhos estão organizados no anexo da seguinte forma: 

 

01- Casa de química (CQ) 

02- Caixa de quebra de pressão (CQP) 

03- Captações subterrâneas (CSBs) 

04- Captação superficial em mina (CSM) 

05- Caixa de válvulas para aplicação do tratamento 

06- Ligações domiciliares de água (LDA) 

07- Registros de manobra e de descarga 

08- Reservatórios 

09- Tomadas de água tratada 

10- Travessias 

11- Urbanização 

12- Válvulas redutoras de pressão (VRPs) 

 



 

 

 
PROJETOS DE SANEAMENTO RURAL 

 

 

PÁGINA 
 

30 

 

 

MPSR 
1ª Edição 

 

 
DIRETRIZES 

 

 

MÓDULO 
 

Único 
 

 

VERSÃO 
 

01 

 

DATA 
 

2017 

 
 
 

 
MANUAL DE PROJETOS DE SANEAMENTO RURAL 

 

 
 










































































































 
2. As vigas baldrames deverão receber camada de impermeabilizante tipo Igol ou similar até o nível acima do contrapiso.




CASA DE QUÍMICA

SAN. RURAL1:50

CQ-01

201701ÚNICODESENHOS

01_MPSR_CQ.dwg

MPSR

1ª Edição

Casa de química para adutoras com pressões até 1 MPa: leiaute geral e locação em
relação ao poço


































CASA DE QUÍMICA

SAN. RURAL1:50

CQ-02

201701ÚNICODESENHOS

01_MPSR_CQ.dwg

MPSR

1ª Edição

Casa de química para adutoras com pressões até 0,75 MPa:planta baixa e relação de
materiais




























 
 






CASA DE QUÍMICA

SAN. RURAL1:50

CQ-03

201701ÚNICODESENHOS

01_MPSR_CQ.dwg

MPSR

1ª Edição

Casa de química para adutoras com pressões até 0,75 MPa: fachada principal e corte A































 
 
 










CASA DE QUÍMICA

SAN. RURAL1:50

CQ-04

201701ÚNICODESENHOS

01_MPSR_CQ.dwg

MPSR

1ª Edição

Casa de química para adutoras com pressões até 0,75 MPa:cortes B e C





































CASA DE QUÍMICA

SAN. RURAL1:50

CQ-05

201701ÚNICODESENHOS

01_MPSR_CQ.dwg

MPSR

1ª Edição

Casa de química para adutoras com pressões até 1 MPa:planta baixa e relação de
materiais



























 
 






CASA DE QUÍMICA

SAN. RURAL1:50

CQ-06

201701ÚNICODESENHOS

01_MPSR_CQ.dwg

MPSR

1ª Edição

Casa de química para adutoras com pressões até 1 MPa: fachada principal e corte A




 
 
 


































CASA DE QUÍMICA

SAN. RURAL1:50

CQ-07

201701ÚNICODESENHOS

01_MPSR_CQ.dwg

MPSR

1ª Edição

Casa de química para adutoras com pressões até 1 MPa: cortes B e C









































































 
2. As vigas baldrames deverão receber camada de impermeabilizante tipo Igol ou similar até o nível acima do contrapiso.




CASA DE QUÍMICA

SAN. RURAL1:50

CQ-08

201701ÚNICODESENHOS

01_MPSR_CQ.dwg

MPSR

1ª Edição

Casa de química para adutoras  l e locação em relação ao
poço





































CASA DE QUÍMICA

SAN. RURAL1:50

CQ-09

201701ÚNICODESENHOS

01_MPSR_CQ.dwg

MPSR

1ª Edição

Casa de química para adutoras or: planta baixa e relação de materiais



























 
 






CASA DE QUÍMICA

SAN. RURAL1:50

CQ-10

201701ÚNICODESENHOS

01_MPSR_CQ.dwg

MPSR

1ª Edição

Casa de química para adutoras or: fachada principal e corte A




 
 
 


































CASA DE QUÍMICA

SAN. RURAL1:50

CQ-11

201701ÚNICODESENHOS

01_MPSR_CQ.dwg

MPSR

1ª Edição

Casa de química para adutoras or: cortes B e C











 

 


3. Para os tubos de FG, previu-se corte e

execução de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar
as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas,
independentemente do material constituinte,

deverão receber pintura apropriada para
proteção contra intempéries (cor verde
emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme
NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados
devem ser protegidos com tinta betuminosa

e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil
(Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros

materiais e produtos que de modo semelhante

assegurem a mesma proteção, conforme item
4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e

conexões galvanizados para instalações

prediais de água fria).

7. Por questões de segurança contra vandalismo,
é recomendável a retirada das alavancas e
volantes dos registros.  Guardá-los em local
seguro e protegido, de fácil acesso quando se
fizer necessária a recolocação dos volantes
para utilização dos registros.

8. O abrigo em alvenaria é sugestivo e poderá ser
dispensado conforme as condições locais e de
comum acordo entre comunidade e prefeitura.











CQP-01

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

CAIXA DE QUEBRA DE PRESSÃO (CQP)

SAN. RURALCaixa de quebra de pressão (CQP): planta baixa 1:50 02_MPSR_CQPs.dwg






















CQP-02

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

CAIXA DE QUEBRA DE PRESSÃO (CQP)

SAN. RURALCaixa de quebra de pressão (CQP): planta de cobertura 1:50 02_MPSR_CQPs.dwg

















 

 

CQP-03

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

CAIXA DE QUEBRA DE PRESSÃO (CQP)

SAN. RURALCaixa de quebra de pressão (CQP): cortes 1:50 02_MPSR_CQPs.dwg



SAN. RURAL----

CQP-04

201701ÚNICODESENHOS

02_MPSR_CQPs.dwg

MPSR

1ª Edição

CAIXA DE QUEBRA DE PRESSÃO (CQP)





SAN. RURAL----

CQP-05

201701ÚNICODESENHOS

02_MPSR_CQPs.dwg

MPSR

1ª Edição

CAIXA DE QUEBRA DE PRESSÃO (CQP)













 

 

3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção
contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações.

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria).

7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação
de materiais) para aferição das pressões esperadas.  Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug
(item 7).

8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se
alcançar a regulagem desejada.  Os cabeçotes deverão  ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas
ao redor da peça.







































































CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 1 1/4" - Vista

CSB-01

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição





CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 1 1/4" - Planta e relação de materiais

CSB-02

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição





 

 

3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção
contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações.

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria).

7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação
de materiais) para aferição das pressões esperadas.  Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug
(item 7).

8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se
alcançar a regulagem desejada.  Os cabeçotes deverão  ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas
ao redor da peça.


























































CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 1 1/2" - Vista

CSB-03

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição





CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 1 1/2" - Planta e relação de materiais

CSB-04

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição






























































 

 

3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção
contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação
de materiais) para aferição das pressões esperadas.  Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug
(item 7).

8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se
alcançar a regulagem desejada.  Os cabeçotes deverão  ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas
ao redor da peça.

CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 2" - Vista

CSB-05

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição





CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 2" - Planta e relação de materiais

CSB-06

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição






























































 

 

3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção
contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação
de materiais) para aferição das pressões esperadas.  Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug
(item 7).

8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se
alcançar a regulagem desejada.  Os cabeçotes deverão  ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas
ao redor da peça.

CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 2 1/2" - Vista

CSB-07

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição





CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 2 1/2" - Planta e relação de materiais

CSB-08

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição






























































 

 

3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção
contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria).

7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação
de materiais) para aferição das pressões esperadas.  Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug
(item 7).

8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se
alcançar a regulagem desejada.  Os cabeçotes deverão  ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas
ao redor da peça.

CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete3" - Vista

CSB-09

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição





CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete3" - Planta e relação de materiais

CSB-10

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição





 

 

3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção
contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações.

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria).

7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação
de materiais) para aferição das pressões esperadas.  Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug
(item 7).

8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se
alcançar a regulagem desejada.  Os cabeçotes deverão  ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas
ao redor da peça.






































































































CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 1 1/4" com tomada de água bruta e VRP (p/ P>1 MPa) - Vista

CSB-11

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição




















CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 1 1/4" c/ tom. água bruta e VRP (p/ P>1 MPa) - Planta e rel. materiais

CSB-12

201701ÚNICODESENHOS

03_MPSR_CSBs.DWG

MPSR

1ª Edição





 

 

3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção
contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações.

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria).

7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação
de materiais) para aferição das pressões esperadas.  Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug
(item 7).

8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se
alcançar a regulagem desejada.  Os cabeçotes deverão  ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas
ao redor da peça.

























































































CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 1 1/2" com tomada de água bruta e VRP (p/ P>1 MPa) - Vista
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CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 1 1/2" c/ tom. água bruta e VRP (p/ P>1 MPa) - Planta e rel. materiais
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3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção
contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação
de materiais) para aferição das pressões esperadas.  Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug
(item 7).

8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se
alcançar a regulagem desejada.  Os cabeçotes deverão  ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas
ao redor da peça.
































CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 2" com tomada de água bruta e VRP (p/ P>1 MPa) - Vista
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CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 2" c/ tom. água bruta e VRP (p/ P>1 MPa) - Planta e rel. materiais
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3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção
contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação
de materiais) para aferição das pressões esperadas.  Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug
(item 7).

8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se
alcançar a regulagem desejada.  Os cabeçotes deverão  ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas
ao redor da peça.
































CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 2 1/2" com tomada de água bruta e VRP (p/ P>1 MPa)- Vista
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CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 2 1/2" c/ tom. água bruta e VRP (p/ P>1 MPa) - Planta e rel. materiais
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3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção
contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria).

7. Na partida da bomba e teste do poço deverá ser conectado um manômetro à saída de 1/2" do tê de redução (item 6 da relação
de materiais) para aferição das pressões esperadas.  Após a finalização do teste, a abertura deverá ser vedada com um plug
(item 7).

8. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se
alcançar a regulagem desejada.  Os cabeçotes deverão  ter sua posição fixada por meio de tiras de borracha a serem dispostas
ao redor da peça.
































CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 3" com tomada de água bruta e VRP (p/ P>1 MPa) - Vista
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CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:20Barrilete 3" c/ tom. água bruta e VRP (p/ P>1 MPa) - Planta e rel. materiais
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CAP. SUBTERRÂNEAS (CSBs)

SAN. RURAL1:10
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3. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução
de roscas no local.

4. Usar fita de teflon ou trava química para vedar
as roscas.

5. Todas as tubulações aéreas,
independentemente do material constituinte,

deverão receber pintura apropriada para
proteção contra intempéries (cor verde emblema,
notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR
6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

6. Todos os tubos e conexões em FG enterrados
devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou

com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.:
fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e

produtos que de modo semelhante assegurem a

mesma proteção, conforme item 4.5 da NBR
6256:1986 - Montagem de tubos e conexões

galvanizados para instalações prediais de água

fria).

7. Por questões de segurança contra vandalismo, é
recomendável a retirada das alavancas e
volantes dos registros.  Guardá-los em local
seguro e protegido, de fácil acesso quando se
fizer necessária a recolocação dos volantes para
utilização dos registros.
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CAPTAÇÃO SUPERFICIAL EM MINA

SAN. RURALCaptação superficial em mina (CSM): planta 1:25 04_MPSR_CSM [mina].dwg
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CAPTAÇÃO SUPERFICIAL EM MINA

SAN. RURALCaptação superficial em mina (CSM): corte 1:25 04_MPSR_CSM [mina].dwg


















 








CX. APLIC. TRATAMENTO
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CX. APLIC. TRATAMENTO
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SAN. RURAL1:25Lig. dom. de água (LDA) em rede DN32 sem registro 
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LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA (LDA)
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SAN. RURAL1:25Lig. dom. de água (LDA) em rede DN50 e DN75 
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5. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de
roscas no local.

6. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as
roscas.

7. Todas as tubulações aéreas, independentemente do
material constituinte, deverão receber pintura
apropriada para proteção contra intempéries (cor
verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme
NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações.

8. Todos os tubos e conexões em FG enterrados
devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou

com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita
Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos

que de modo semelhante assegurem a mesma

proteção, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 -
Montagem de tubos e conexões galvanizados para

instalações prediais de água fria).

9. Por questões de segurança contra vandalismo, é
recomendável a retirada das alavancas e volantes
dos registros após a montagem.

10. O dimensionamento e execução das estruturas de
fundações do reservatório ficarão a cargo da
prefeitura municipal e/ou fabricante do reservatório.

11. Os desenhos R-03 e R-04 mostram os barriletes de

entrada e saída em detalhe.
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RESERVATÓRIOS

REL metálico 10 m³: Barriletes de entrada e saída em FG 2"
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1:75REL metálico 10 m³: Barrilete de limpeza e extravasor; relação de materiais

R-02RESERVATÓRIOS
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RESERVATÓRIOS

REL metálico 10 m³: Detalhe do barrilete de saída para distribuição
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RESERVATÓRIOS

REL metálico 10 m³: Detalhe do barrilete de entrada da adutora
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RESERVATÓRIOS

SAN. RURALRAP: Cortes A e B 1:50 08_MPSR_Reservatórios
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2. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção
contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações.

3. Ver desenhos em corte e relação de materiais para diferentes pressões nominais no ponto de tomada de água nos desenhos

TAT-01 a TAT-04.

 













































































SAN. RURAL1:20Tomada de água tratada - esquema em planta
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TOMADAS DE ÁGUA TRATADA

SAN. RURAL1:20Tomada de água tratada para pressões até 0,75 MPa
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TOMADAS DE ÁGUA TRATADA

SAN. RURAL1:20Tomada de água tratada para pressões até 1 MPa
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2. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

3. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

4. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de

modo semelhante assegurem a mesma proteção, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.
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TRAVESSIAS

SAN. RURALDetalhes em corte de travessia sobre galerias em passagens não pavimentadas 1:25 10_MPSR_Travessias.dwg










 
 
 


 
 








 

2. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

3. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

4. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de

modo semelhante assegurem a mesma proteção, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

TRV-02

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

TRAVESSIAS

SAN. RURALDetalhe em perspectiva de travessia sobre galerias em passagens não pavimentadas 1:25 10_MPSR_Travessias.dwg















 

2. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

3. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

4. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de

modo semelhante assegurem a mesma proteção, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.
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2. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

3. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

4. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de

modo semelhante assegurem a mesma proteção, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.
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5. Para os tubos de FG, prevê-se corte e execução de
roscas no local.

6. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as
roscas.

7. Todas as tubulações aéreas, independentemente do
material constituinte, deverão receber pintura apropriada
para proteção contra intempéries (cor verde emblema,
notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 -
Emprego de cores para identificação de tubulações).

8. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem
ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita

plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap

50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo

semelhante assegurem a mesma proteção, conforme
item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e

conexões galvanizados para instalações prediais de

água fria.

9. As luvas de emenda dos tubos FG deverão ser
dispostas fora do perfis de apoio.
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TRAVESSIAS

SAN. RURALS/ esc. 10_MPSR_Travessias.dwgDetalhe em vista de travessia em pontes de concreto em estradas rurais, com tubo camisa em FG e tubo condutor em PVC sem registros





 

 



 

 




5. Para os tubos de FG, prevê-se corte e execução de
roscas no local.

6. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as
roscas.

7. Todas as tubulações aéreas, independentemente do
material constituinte, deverão receber pintura apropriada
para proteção contra intempéries (cor verde emblema,
notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 -
Emprego de cores para identificação de tubulações).

8. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem
ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita

plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap

50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo

semelhante assegurem a mesma proteção, conforme
item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e

conexões galvanizados para instalações prediais de

água fria.

9. As luvas de emenda dos tubos FG deverão ser
dispostas fora do perfis de apoio.
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TRAVESSIAS

SAN. RURALS/ esc. 10_MPSR_Travessias.dwgDetalhe em vista de travessia em pontes de concreto em estradas rurais, com tubo camisa em FG e tubo condutor em PVC com registros





 

 



 

 




5. Para os tubos de FG, prevê-se corte e execução de
roscas no local.

6. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as
roscas.

7. Todas as tubulações aéreas, independentemente do
material constituinte, deverão receber pintura
apropriada para proteção contra intempéries (cor
verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme
NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

8. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem
ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita

plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap

50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de

modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de

tubos e conexões galvanizados para instalações

prediais de água fria.

9. As luvas de emenda dos tubos FG deverão ser
dispostas fora do perfis de apoio.



TRV-07

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

TRAVESSIAS

SAN. RURALDetalhe em vista de travessia em pontes de concreto em estradas rurais, com tubo condutor em FG - Tub. DN32 e DN50 S/ esc. 10_MPSR_Travessias.dwg





 

 



 

 




5. Para os tubos de FG, prevê-se corte e execução de
roscas no local.

6. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as
roscas.

7. Todas as tubulações aéreas, independentemente do
material constituinte, deverão receber pintura
apropriada para proteção contra intempéries (cor
verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme
NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

8. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem
ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita

plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap

50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de

modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de

tubos e conexões galvanizados para instalações

prediais de água fria.

9. As luvas de emenda dos tubos FG deverão ser
dispostas fora do perfis de apoio.



TRV-08

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

TRAVESSIAS

SAN. RURALDetalhe em vista de travessia em pontes de concreto em estradas rurais, com tubo condutor em FG - Tub. DN75 e DN100 S/ esc. 10_MPSR_Travessias.dwg








 




2. Para os tubos de FG, prevê-se corte e execução de roscas no local.

3. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

4. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção contra
intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificação de

tubulações).

5. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

6. As luvas de emenda deverão ser dispostas fora do perfis de apoio.





















TRAVESSIAS

SAN. RURALS/ esc.

TRV-09

201701ÚNICODESENHOS

10_MPSR_Travessias.dwg

MPSR

1ª Edição

Detalhe esquemático, em corte, de apoio para execução de travessia em ponte de
concreto em estradas rurais - Perfil sugerido 1





 

 




 

 




5. Para os tubos de FG, prevê-se corte e execução de
roscas no local.

6. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as
roscas.

7. Todas as tubulações aéreas, independentemente do
material constituinte, deverão receber pintura
apropriada para proteção contra intempéries (cor
verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme
NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

8. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem
ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita

plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap

50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de

modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de

tubos e conexões galvanizados para instalações

prediais de água fria.

9. As luvas de emenda dos tubos FG deverão ser
dispostas fora do perfis de apoio.



















TRV-10

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

TRAVESSIAS

SAN. RURALS/ esc. 10_MPSR_Travessias.dwgDetalhe esquemático, em perspectiva, de apoio para execução de travessia em ponte de concreto em estradas rurais - Perfil sugerido 1





 



2. Para os tubos de FG, prevê-se corte e execução de roscas no local.

3. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

4. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção contra
intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificação de

tubulações).

5. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou
polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

6. As luvas de emenda deverão ser dispostas fora do perfis de apoio.


























TRAVESSIAS

SAN. RURALS/ esc.

TRV-11

201701ÚNICODESENHOS

10_MPSR_Travessias.dwg

MPSR

1ª Edição

Detalhe esquemático, em corte, de apoio para execução de travessia em ponte de concreto
em estradas rurais - Perfil sugerido 2





 

 




 

 




5. Para os tubos de FG, prevê-se corte e execução de
roscas no local.

6. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as
roscas.

7. Todas as tubulações aéreas, independentemente do
material constituinte, deverão receber pintura
apropriada para proteção contra intempéries (cor
verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme
NBR 6493:1994 - Emprego de cores para

identificação de tubulações).

8. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem
ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita

plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap

50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de

modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de

tubos e conexões galvanizados para instalações

prediais de água fria.

9. As luvas de emenda dos tubos FG deverão ser
dispostas fora do perfis de apoio.



















TRV-12

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

TRAVESSIAS

SAN. RURALS/ esc. 10_MPSR_Travessias.dwgDetalhe esquemático, em perspectiva, de apoio para execução de travessia em ponte de concreto em estradas rurais - Perfil sugerido 2



 













 

 


 

 


5. Para os tubos de FG, prevê-se corte e execução de roscas no local.

6. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

7. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR
6493:1994 - Emprego de cores para identificação de tubulações).

8. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de

modo semelhante assegurem a mesma proteção, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

TRV-13

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

TRAVESSIAS

SAN. RURALS/ esc. 10_MPSR_Travessias.dwgDetalhe esquemático, em vista, de travessia aérea sobre pequenos cursos d'água com tubo camisa em FG, sem registros



 













 

                    
 

                   


                     


5. Para os tubos de FG, prevê-se corte e execução de roscas no local.

6. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

7. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção contra

intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificação de

tubulações).

8. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil

(Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção, conforme item 4.5

da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria .

TRV-14

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

TRAVESSIAS

SAN. RURALS/ esc. 10_MPSR_Travessias.dwgDetalhe esquemático, em vista, de travessia aérea sobre pequenos cursos d'água com tubo camisa em FG, com registros



 













 

 


 

 

 


6. Para os tubos de FG, prevê-se corte e execução de roscas no local.

7. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

8. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção contra intempéries (cor verde emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR
6493:1994 - Emprego de cores para identificação de tubulações).

9. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de

modo semelhante assegurem a mesma proteção, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.






TRV-15

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

TRAVESSIAS

SAN. RURALS/ esc. 10_MPSR_Travessias.dwgDetalhe esquemático, em vista, de travessia aérea sobre pequenos cursos d'água com tubo condutor em FG







1. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

2. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

3. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção contra intempéries (cor verde
emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificação de tubulações).

4. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50,

da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e

conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

5. O tubo camisa especificado em FD K9 DN100 ou superior pode ser substituído por tubo em FG classe média 4" ou superior, desde que receba pintura de proteção
conforme descrito na alínea anterior.

6. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se alcançar a regulagem desejada.

 
 



TRAVESSIAS

SAN. RURAL1:50

TRV-16

201701ÚNICODESENHOS

10_MPSR_Travessias.dwg

MPSR

1ª Edição

Travessia sob rodovia com tubo condutor em FG e tubo camisa em FD:

planta





TRAVESSIAS

SAN. RURAL1:50

TRV-17

201701ÚNICODESENHOS

10_MPSR_Travessias.dwg

MPSR

1ª Edição

Travessia sob rodovia com tubo condutor em FG e tubo camisa em FD:

perfil

























SAN. RURAL1:25

TRV-18

201701ÚNICODESENHOS

10_MPSR_Travessias.dwg

MOSR

1ª Edição

TRAVESSIAS

Detalhe do PV de travessia em FG e relação de materiais







1. Para os tubos de FG, previu-se corte e execução de roscas no local.

2. Usar fita de teflon ou trava química para vedar as roscas.

3. Todas as tubulações aéreas, independentemente do material constituinte, deverão receber pintura apropriada para proteção contra intempéries (cor verde
emblema, notação Munsell 2,5G3/4, conforme NBR 6493:1994 - Emprego de cores para identificação de tubulações).

4. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50,

da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção, conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e

conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

5. O tubo camisa especificado em FD K9 DN100 ou superior pode ser substituído por tubo em FG classe média 4" ou superior, desde que receba pintura de proteção
conforme descrito na alínea anterior.

6. Por questões de segurança contra vandalismo, é recomendável a retirada das alavancas e volantes dos registros após se alcançar a regulagem desejada.

 
 



TRAVESSIAS

SAN. RURAL1:50

TRV-19

201701ÚNICODESENHOS

10_MPSR_Travessias.dwg

MPSR

1ª Edição

Travessia sob rodovia com tubo condutor em PVC e tubo camisa em FD:

planta





TRAVESSIAS

SAN. RURAL1:50

TRV-20

201701ÚNICODESENHOS

10_MPSR_Travessias.dwg

MPSR

1ª Edição

Travessia sob rodovia com tubo condutor em PVC e tubo camisa em FD:

perfil




























SAN. RURAL1:25

TRV-21

201701ÚNICODESENHOS

10_MPSR_Travessias.dwg

MOSR

1ª Edição

TRAVESSIAS

Detalhe do PV de travessia em PVC e relação de materiais










 
  NBR 6118: 2014 ― Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
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201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

SAN. RURAL1:50Cerca de arame liso com 14 fios: detalhe em planta 11_MPSR_Urbanização




 
  NBR 6118: 2014 ― Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

 





URB-02

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

SAN. RURAL1:50Cerca de arame liso com 14 fios: detalhe em vista (interna) 11_MPSR_Urbanização



SAN. RURAL1:25

URB-03

201701ÚNICODESENHOS

11_MPSR_Urbanização

MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

Cerca de arame de arame liso c/ 14 fios: detalhe do canto em perspectiva







 
  NBR 6118: 2014 ― Projeto de estruturas

de concreto -- Procedimento.









SAN. RURAL1:50

URB-04

201701ÚNICODESENHOS

11_MPSR_Urbanização.dwg

MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

Cerca de arame de arame liso c/ 5 fios




 
  NBR 6118: 2014 ― Projeto de estruturas

de concreto - Procedimento.
 
















































SAN. RURAL1:50

URB-05

201701ÚNICODESENHOS

11_MPSR_Urbanização.dwg

MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

Cerca tipo alambrado: planta, corte e vista
















 




        

        









SAN. RURALIndicada

URB-06

201701ÚNICODESENHOS

11_MPSR_Urbanização.dwg

MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

Cerca tipo alambrado: detalhes da fixação
































 
 

NBR 6118: 2014 ― Projeto de estruturas de concreto -

Procedimento.

3. A profundidade das estacas dependerá das condições do solo no local da
obra. A cota de arrasamento deve ser 5 cm acima do fundo do bloco de

coroamento.

 




 









URB-07

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

SAN. RURAL1:50Portão para veículos: planta, corte e vista 11_MPSR_Urbanização

































 
  NBR 6118: 2014 ― Projeto de estruturas

de concreto - Procedimento.

3. A profundidade das estacas dependerá das condições do solo no local da obra. A cota de arrasamento deve ser 5 cm acima do
fundo do bloco de coroamento.

 


 






SAN. RURAL1:50

URB-08

201701ÚNICODESENHOS

11_MPSR_Urbanização.dwg

MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

Portão para pedestres


























 










SAN. RURALIndicada

URB-09

201701ÚNICODESENHOS

11_MPSR_Urbanização.dwg

MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

Detalhes dos portões: trincos superiores














































SAN. RURALIndicada

URB-10

201701ÚNICODESENHOS

11_MPSR_Urbanização.dwg

MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

Detalhes dos portões: trinco inferior e batentes



































SAN. RURAL1:2

URB-11

201701ÚNICODESENHOS

11_MPSR_Urbanização.dwg

MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

Detalhes dos portões: dobradiças (c/ chumbadores)















































SAN. RURAL1:5

URB-12

201701ÚNICODESENHOS

11_MPSR_Urbanização.dwg

MPSR

1ª Edição

URBANIZAÇÃO

Detalhes dos portões: dobradiças (c/ abraçadeiras)
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4. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou

polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

SAN. RURAL1:25VRP 1/2" sem manômetros acoplados 

VRP-01

201701ÚNICODESENHOS

12_MPSR_VRPs.DWG

MPSR

1ª Edição

VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO
(VRPs)



· 

 
 


 
4. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou

polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

SAN. RURAL1:25VRP 3/4" sem manômetros acoplados 

VRP-02

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO
(VRPs)

12_MPSR_VRPs.DWG



· 

 
      


 
4. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou

polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

SAN. RURAL1:25VRP 1" sem manômetros acoplados 

VRP-03

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO
(VRPs)

12_MPSR_VRPs.DWG



· 

 
 


 
4. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou

polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

SAN. RURAL1:25VRP 1 1/4" sem manômetros acoplados 

VRP-04

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO
(VRPs)

12_MPSR_VRPs.DWG



· 

 
 
3. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou

polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

SAN. RURAL1:25VRP 1/2" com manômetros e uniões acoplados

VRP-05

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO
(VRPs)

12_MPSR_VRPs.DWG



· 

 
 
3. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou

polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.

SAN. RURAL1:25VRP 3/4" com manômetros e uniões acoplados

VRP-06

201701ÚNICODESENHOS
MPSR

1ª Edição

VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO
(VRPs)

12_MPSR_VRPs.DWG



· 

 
 
3. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou

polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.
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3. Todos os tubos e conexões em FG enterrados devem ser protegidos com tinta betuminosa e/ou com fita plástica de polietileno ou

polivinil (Ref.: fita Scotchrap 50, da 3M), ou outros materiais e produtos que de modo semelhante assegurem a mesma proteção,
conforme item 4.5 da NBR 6256:1986 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria.
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3. Se a caixa de proteção da VRP for feita em alvenaria, sugere-se deixar o fundo em brita para escoamento de águas de chuva

que porventura entrem na caixa.

4. Os materiais do cavalete, a partir do cotovelo, e o tubo PEAD DE20 estão relacionados e quantificados no desenho de ligações
domiciliares de água (LDA).

5. A distância entre a caixa de proteção e o cavalete poderá variar em função das condições locais. Caso isto ocorra, o tamanho do

segundo toco de tubo (item 2 da relação de materiais) deverá ser ajustado.
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3. Se a caixa de proteção da VRP for feita em alvenaria, sugere-se deixar o fundo em brita para escoamento de águas de chuva

que porventura entrem na caixa.

4. Os materiais do cavalete, a partir do cotovelo, e o tubo PEAD DE20 estão relacionados e quantificados no desenho de ligações
domiciliares de água (LDA).

5. A distância entre a caixa de proteção e o cavalete poderá variar em função das condições locais.
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