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APRESENTAÇÃO 

O Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH Piranga, por meio do Instituto BioAtlântica – IBIO AGB 
Doce, contratou a TECISAN – TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL E SANITÁRIA LTDA, 
empresa do ramo de Engenharia Civil Consultiva e Ambiental com mais de 47 anos de 
experiência no mercado, para Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Ampliação do 
Sistema de Abastecimento da Água do município de Viçosa, no estado de Minas Gerais. 

Os principais objetivos desse Plano de Trabalho visam apresentar de forma clara e 
transparente as etapas e atividades que serão realizadas ao longo da Elaboração de Projetos 
Básicos e executivos de ampliação do sistema de abastecimento de água existente do 
município de Viçosa-MG, incluindo captação de água bruta, EEAB - Estação Elevatória de 
Água Bruta, EEAT - Estação Elevatória de Água Tratada, UTR - Unidade de Tratamento de 
Resíduos da ETA e interligação da ETA II a ETA I, que fazem parte o Lote 01 do processo 
licitatório. 

As águas brasileiras, tornadas bens de domínio público com a promulgação da Constituição de 
1988 e das Constituições Estaduais, têm seus usos disciplinados pela Lei Federal nº 9.433, de 
8 de janeiro de 1997. A Lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) trouxe 
aperfeiçoamentos e modernidade no modelo de gerenciamento das águas no País e baseia-se 
no fundamento de que a gestão dos recursos hídricos deva ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. Integram o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos:  

 o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH);  

 a Agência Nacional de Águas (ANA);  

 os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal;  

 os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs); 

 os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas 
competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos; e  

 as Agências de Água.  

Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, dentre outras 
funções, promoverem o debate de questões relacionadas a recursos hídricos e articular a 
atuação de entidades intervenientes; aprovar e acompanhar a execução do Plano de recursos 
hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; e 
estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos.  

As Agências de Água, integrantes do SINGREH, são consideradas “braço executivo dos 
comitês” e exercem, dentre outras, a função de secretaria executiva, implementando as 
decisões de um ou mais comitês de bacia hidrográfica em suas respectivas áreas de atuação, 
de acordo com as competências que lhe são designadas no Art. 44 da Lei Federal nº 
9.433/1997.  
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O Instituto BioAtlântica - IBIO AGB Doce, associação civil sem fins lucrativos, é a entidade 
delegatária e equiparada às funções de Agência de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 
É uma unidade executiva descentralizada de apoio aos Comitês de Bacia Hidrográfica, com 
atribuições de suporte administrativo, técnico e financeiro. Atualmente, atua como entidade 
delegatária e equiparada às funções de Agência de Águas de 12 (doze) Comitês de Bacias 
Hidrográficas, sendo 01 (um) em âmbito federal, 06 (seis) em Minas Gerais e (05) no Espírito 
Santo:  

 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH - Doce - Federal)  

 - Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga (CBH - Piranga - MG)  

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH - Piracicaba - MG)  

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio (CBH - Santo Antônio - MG)  

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí (CBH - Suaçuí - MG)  

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH - Caratinga - MG)  

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu (CBH - Manhuaçu - MG)  

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (CBH – Guandu - ES)  

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria do Doce (CBH-Santa Maria do Doce – 
ES)  

 Comitê da Bacia Hidrográfica Pontões e Lagoas do Rio Doce (CBH-Pontões e Lagoas – 
ES)  

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce (CBH-Barra Seca – 
ES)  

 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joana (CBH-Santa Joana – ES)  

Dessa forma, o IBIO AGB Doce, além de atuar como Secretaria Executiva dos Comitês, tem a 
função de implementar as metas constantes do Programa de Trabalho dos Contratos de 
Gestão, em consonância com as diretrizes do Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH) da 
bacia hidrográfica do rio Doce. 

Para o serviço em questão, foi elaborado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Viçosa 
– SAAE o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), tendo em vista o atendimento à 
Política Nacional de Saneamento Básico. Os sistemas de abastecimento de água são parte 
integrante do PMSB, para tanto, os estudos e projetos aqui contidos deverão ser elaborados de 
acordo com os programas, as metas, ações, objetivos e diretrizes estipulados pelo PMSB de 
Viçosa-MG. 

O município de Viçosa pertence ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga (CBH - 
Piranga - MG), tendo sido contemplado com recursos do Comitê para a licitação do primeiro 
projeto oriundo do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) elaborado para o município 
que elenca as principais ações a serem resolvidas no contexto do Saneamento. 
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Assim, através da Agência de Bacias, IBIO AGB Doce, foi feito certame licitatório para os 
serviços contemplados pelo Lote I - Elaboração de Projetos Básicos e executivos de ampliação 
do sistema de abastecimento de água existente do município de Viçosa-MG, incluindo 
captação de água bruta, EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta, EEAT - Estação Elevatória 
de Água Tratada, UTR - Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA e interligação da ETA II a 
ETA I; e pelo Lote II - Elaboração de estudos e projetos para a implantação de novo sistema de 
abastecimento de água no município de Viçosa-MG, incluindo nova captação de água bruta, 
EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta, EEAT - Estação Elevatória de Água Tratada, 
Adutora de Água Bruta/Tratada, ETA - Estação de Tratamento de Água, UTR - Unidade de 
Tratamento de Resíduos da ETA e Reservatório 

Portanto, a fase de projeto está aqui sacramentada para a Elaboração de Projetos Básicos e 
executivos de ampliação do sistema de abastecimento de água existente do município de 
Viçosa-MG, incluindo captação de água bruta, EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta, EEAT 
- Estação Elevatória de Água Tratada, UTR - Unidade de Tratamento de Resíduos da ETA e 
interligação da ETA II a ETA I, pertencentes ao Lote I que teve como vencedora a empresa 
TECISAN ENGENHARIA. 
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EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL 

INSTITUTO BIOATLÂNTICA – IBIO AGB DOCE 

CNPJ: 05.112.703/0002-06 

ENDEREÇO 

Rua Afonso Pena, 2.590 – Bairro Centro 

Governador Valadares – MG 

CEP: 35.010-000 

TELEFONE: (33) 3212-4350 

Email: cynthia.andrade@ibio.org.br  

Home page: http://www.ibioagbdoce.org.br/  
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COMITÊ DE BACIA 

RAZÃO SOCIAL 

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFIA DO RIO PIRANGA 

ENDEREÇO 

Rua João Vidal de Carvalho, nº 295 - Bairro Gurapiranga 

Ponte Nova/MG 

CEP: 35.430-210 

TELEFONE: (31) 99634-8317 / (31) 99669-5188 

Email: cbh.piranga@yahoo.com.br  

Home page: http://www.cbhpiranga.org.br/  
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EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO 

RAZÃO SOCIAL 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – VIÇOSA-MG 

CNPJ: 25.947.276/0001-02 

ENDEREÇO 

Rua Pintinho, S/N, Bairro Bela Vista 

Viçosa – MG 

CEP: 36.570-000 

TELEFONE: (31) 3892-6500 

Home page: http://www.saaevicosa.com.br  
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EMPRESA RESPONSÁVEL PELOS PROJETOS 

RAZÃO SOCIAL 

TECISAN – TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL E SANITÁRISTA LTDA 

CNPJ: 17.387.713/0001-52 

ENDEREÇO 

Rua Pedra Bonita 

Barroca – Belo Horizonte – MG 

CEP:30.431-065 

TELEFONE: (31) 3295-5444 

FAX: (31): 3295-5461 

Contato: Frederico Nunes Ludolf Gomes 

Email: frederico@tecisan.com.br  

Home page: www.tecisan.com.br  
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EQUIPE TÉCNICA 

 

TÉCNICO 
FORMAÇÃO/ 

REGISTRO PROFISSIONAL 

RESPONSABILIDADE NO 
PROJETO 

Marco Aurélio Ludolf Gomes 
Engenheiro Civil e Sanitarista 

CREA MG nº 6.118/D 
Coordenador Geral 

Alberto Baeta Nunes 
Engenheiro Civil e Sanitarista 

CREA MG nº 26.701/D 
Especialista Saneamento 
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Engenheiro Civil 
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Especialista Elétrica 
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Coordenador 
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Engenheiro Civil 
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Geógrafo 
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Geógrafo 

Sebastião Carlos de Castro Desenhista Desenhista Projetista 

Fábio Costa 
Engenheiro Civil e Sanitarista 

CREA MG nº 39.017/D 
Consultor 
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Leopoldo Concepción Loreto 
Charmelo 

Engenheiro Agrônomo (Universidade 
Federal de Viçosa – UFV, 1975); Mestre em 
Engenharia Agrícola (Universidade Federal 
de Viçosa – UFV, 1989) e Doutor em Solos 

e Nutrição de Plantas (Universidade 
Federal de Viçosa – UFV, 2001) CREA/MG 
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Consultor 
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Engenheiro Civil (Universidade Federal de 
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Sólidos (Universidade Federal de Viçosa – 
UFV, 2003). 

CREA/MG 65876D 

Coordenação Técnica 

Diagnóstico/Levantamento 
de Dados 

Adriano Ferreira Batista 

Engenheiro Civil pela Universidade de 
Marilia-SP, Especialista em Gestão de 

Projetos. 

CREA-MG 187.973D 

Engenheiro Projetista 

Diagnóstico/Levantamento 
de Dados 

Alex Cardoso Pereira 

Engenheiro Ambiental e Sanitário (Centro 
Universitário de Caratinga – UNEC, 2012), 

Especialista em Avaliação de Risco e 
Perícia Ambiental (UNEC), Mestrando em 

Engenharia Civil pela Universidade Federal 
de Viçosa (UFV) 

CREA/MG 168.758D 

Engenheiro de Campo 

Diagnóstico/Levantamento 
de Dados 

Mayara Figueiredo Dias 
Engenheira Sanitarista e Ambiental 

CREA-MG 199.734/LP 

Engenheiro de Campo 

Diagnóstico/Levantamento 
de Dados 

Equipe de Topografia  Topografia 

Equipe de Sondagens  Sondagens 
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1. INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o Plano de Trabalho detalhado referente à Contratação de empresa 
especializada para a elaboração de estudos e projetos para a ampliação do sistema de 
abastecimento de água existente no município de Viçosa-MG, incluindo captação de água 
bruta, EEAB - estação elevatória de água bruta, EEAT - estação elevatória de água tratada, 
UTR - unidade de tratamento de resíduos da ETA e interligação da ETA II a ETA I. 

O Plano de Trabalho tem a função de dar as diretrizes principais de maneira sucinta referente 
aos serviços a serem elaborados e executados em relação ao escopo contratado. A TECISAN 
ENGENHARIA, com mais de 47 anos de serviços prestados na área de saneamento tanto para 
o poder público como para a iniciativa privada, elaborou o Plano de Trabalho em função do 
Termo de Referência da licitação, da Proposta da empresa apresentada, de reuniões com o 
cliente, do conhecimento da situação atual do sistema de abastecimento do município e da 
expertise da empresa acumulada nesses anos de serviço, além de seus consultores e de 
atualização técnica recorrente, para sempre estar no estado da arte de novas tecnologias, 
legislação e alternativas que possam melhorar a qualidade tecnológica de seus projetos além 
da diminuição de custos e operacionalidade dos sistemas propostos. 

Assim, o Plano de Trabalho faz parte dos produtos a serem entregues ao cliente visando 
nortear as diversas ações a serem executadas, seus prazos e custos.  

Nesse primeiro momento, reuniões com o cliente e visitas a campo para levantamento de 
dados primários e secundários são imprescindíveis, pois serão informações as quais irão 
pautar toda a elaboração dos projetos, desde a fase de concepção até os projetos básicos e 
executivos. 

Os estudos de concepção, baseados nas primeiras informações levantadas, tornam o 
entendimento dos atores envolvidos o que esperar do projeto que se inicia, nos quais pode-se 
chegar a conclusões do que pode e do que não se pode fazer. Locações, traçados, 
capacidades, viabilidades, são fatores a serem mostrados dentro dos estudos de concepção, 
que devem ser aprovados pelo cliente para apenas após iniciarem os projetos de 
detalhamentos (Projetos Básicos e Executivos), com pena de retrabalho e perda de serviços 
que não tiverem sido previamente aprovados na fase de concepção. 

Em todas as etapas de entrega de produtos serão necessárias análises e aprovações da 
Equipe Gestora do Contrato, para validar os estudos e projetos elaborados. Reuniões com a 
Equipe Gestora serão necessárias principalmente durante a escolha das alternativas e nos 
casos de dúvidas e solicitações que possam estar em desacordo com o escopo contratado. 

Portanto, o Plano de Trabalho apresentado a seguir norteia as ações e serviços a serem 
executados pela TECISAN para a ampliação do sistema de abastecimento de água existente 
no município de Viçosa-MG, incluindo captação de água bruta, EEAB - estação elevatória de 
água bruta, EEAT - estação elevatória de água tratada, UTR - unidade de tratamento de 
resíduos da ETA e interligação da ETA II a ETA I, referentes ao Lote 01 do Ato Convocatório Nº 
07/2016. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1 SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VIÇOSA-MG 

2.1.1 Geral 

A presente descrição tem como fonte de consulta os serviços de consultoria contratados pelo 
SAAE de Viçosa, no período de maio de 2013, como referência para o aperfeiçoamento do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Este documento intitula-se: “Relatório Técnico Básico- captação e Tratamento de Água do 
Ribeirão Turvo Limpo”. Observações do estado de conservação das principais unidades do 
sistema foram obtidas durante visita em campo, conjuntamente com informações básicas do 
sistema com a equipe do SAAE. 

Segundo dados apresentados pelo IBGE, a população em 2010 era de 63.561 hab. e 
estimativa da população em 2017 é de 83.943 hab., a considerar 20,00% deste total como 
população flutuante. A taxa média de natalidade é de 1.4 % a.a. 

O sistema foi implantado compondo-se de 2 subsistemas de produção; Norte e Sul que 
apresentam distintamente os sistemas de captação em mananciais diferentes, tratamento, 
reservação e rede de distribuição próprios, sendo interligados em alguns pontos. A perda física 
do sistema atualmente registra o índice médio de 37,00%.  

A demanda atual da sede municipal é de 220 l/s, a ser confirmada no “PRODUTO 2 no Volume 
II - Diagnóstico da Situação Atual”. O índice de atendimento na zona urbana é superior a 
99,00%. O sistema Sul é composto pelas seguintes unidades: 

 Captação: Ribeirão São Bartolomeu localizado no campus da Universidade Federal de 
Viçosa, sendo uma pequena parcela desta captação utilizada ao abastecimento das 
unidades desta instituição. A vazão captada atualmente é de 81,00 l/s, outorgada pelo 
IGAM até 2022. 

 Elevatória de Água Bruta: É composta por 3 conjuntos elevatórios (1 de reserva e/ou 
rodízio),apresentando uma unidade com potência de 175 Cv e 2 com 75 Cv. A vazão 
total bombeada é de 86,30 l/s ao ano de 2012. Atualmente a capacidade de produção de 
água bruta é de 100,00 l/s. 

 Estação e tratamento de Água; ETA I: Apresenta capacidade máxima de produção de 
100,00 l/s, compondo-se das etapas de medição e coagulação, floculação, decantação e 
filtragem ascendente, (filtros do tipo “Russo”). Dispõem também da reserva de água 
filtrada de 1.150 m³. 

 Elevatórias de água tratada: Em número de 2 unidades, sendo a de maior porte 
localizada na ETA, com potência de 100 Cv e vazão de 45,00 l/s, a abastecer o 
reservatório Bom Jesus de 100 m³. 
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 O volume total de reservação é de 2.621 m³, assim distribuídos: ETA I (1.150 m³); Bom 
Jesus (100 m³); Cachimbo (177 m³); Farinheira (600 m³); Monterrey (15 m³); Morada do 
Sol (15 m³); Santa Clara (564 m³). 

O sistema Norte apresenta as seguintes unidades: 

 Captação: Ribeirão Turvo Sujo localizado no bairro Violeira. A vazão captada atualmente 
é de 145,00 l/s. 

 Elevatória de Água Bruta: É composta por 3 conjuntos elevatórios (1 de reserva e/ou 
rodízio), apresentando uma unidade com potência de 125 Cv e duas com 30 Cv. 
Atualmente a capacidade de produção de água bruta é de 145,00 l/s. 

 Estação de tratamento de água; ETA II: Apresenta atualmente a capacidade máxima de 
produção de 100 l/s, operando com sobrecarga para a produção atual de 145 l/s. Será 
ampliada com obras em andamento para a capacidade total de 220 l/s, compondo-se 
das etapas de medição e coagulação, floculação, decantação e filtragem descendente. 

 Elevatórias de água tratada: Em número de 3 unidades, sendo a de maior porte 
localizada na ETA, com um conjunto com potência de 125 Cv e outros dois com 250 Cv. 
A vazão bombeada é de 150 l/s. 

 O volume total de reservação é de 1.420 m³, assim distribuídos: ETA II (1.000 m³); Agros 
(60 m³); Campestre (200 m³); Floresta (15 m³); liberdade (10 m³); Morro da Coruja (20 
m³); Mundial (100 m³) e Patherno (15 m³). 

 A rede de distribuição é composta por vários materiais e diâmetros, apresentando a 
extensão aproximada de 280 km. 

2.1.2 Deficiências 

Descreve-se resumidamente as principais carências do sistema: 

 Demanda reprimida- A capacidade atual de produção do sistema encontra-se na 
situação limite para o atendimento eficaz da demanda. A operação mantêm as unidades 
de captação e tratamento em grande carga horária diária, onerando o consumo de 
energia elétrica e os esforços com a equipe de manutenção. 

 O sistema Norte é que apresenta maior crescimento da demanda e encontra-se 
extremamente sobrecarregado, devido ao déficit do sistema de produção (captação e 
ETA). Intervenções provisórias na elevatória de água bruta com o aumento da 
capacidade de recalque e a ampliação da ETA II em curso, minimizam os esforços para 
o atendimento do consumo. 

Conforme estudos realizados em maio de 2013, estabelecidos no Plano Municipal de 
Saneamento Básico, a demanda para a taxa média per capita de 139 l/sxhab. e índice de 
perdas físicas de 37 %, no ano 2017 estima-se a vazão necessária de 220 l/s para o ano 
vigente, cujo valor estabelece o limite para o não atendimento das futuras demandas da sede 
municipal, sem devidas intervenções. 
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Encontra-se em andamento a ampliação da ETA II, cujas obras irão permitir a produção de 220 
l/s. Encontra-se também contratado o projeto de implantação de uma nova ETA a localizar-se 
no Ribeirão Turvo Limpo, dimensionada para a produção de 50 l/s. A capacidade total do 
sistema será ampliada em 125 l/s, a perfazer a produção de 345 l/s, suficientes ao atendimento 
da expansão da demanda por um alcance mínimo de 20 anos, podendo ser ampliado este 
prazo com os esforços de redução do índice de perdas. 

Cumpre ressaltar que no período crítico de estiagem, o manancial Turvo Sujo (setor Norte) 
dispõem de volume suficiente, enquanto o manancial São Bartolomeu apresenta 
indisponibilidade do atendimento integral da demanda. No período de 2.002, a estiagem 
prolongada provocou colapso no fornecimento de água para a universidade e a restrição de 
captação para o setor Sul, fato que poderá suceder-se novamente, expondo o sistema, 
principalmente o setor Sul a riscos de atendimento parcial. 

 Captação no ribeirão Turvo Sujo; ETA II - As estruturas de captação encontram-se em 
estado precário de conservação, apresentando sobrecarga operacional devido 
principalmente ao ingresso de materiais sedimentares (areia e finos de barro) ao poço 
de sucção. 

  Déficit de reservação - O sistema atual consta de um volume total de reserva de 
3.667m³. Segundo a capacidade mínima recomendada de reserva, o volume necessário 
para atendimento eficaz, (minimizar o máximo possível o período de operação de 
elevatórias e ETA’s), é de 6.336m³ (déficit total de 42,00%). A região atendida pelo setor 
Sul apresenta-se atualmente com déficit de 38,00% e o setor Norte com índice de 
48,00%. 

É recomendável a implantação de um volume mínimo adicional de 2.500m3 e a construção 
escalonada de reserva futura, oferecendo à operação do sistema, carga horária adequada à 
realização da redução significativa de custos operacionais. Encontra-se previsto a edificação de 
um reservatório com capacidade de 1.500m³, conforme projeto contratado para implantação da 
ETA III, com capacidade de 50 l/s. 

 Rede de Distribuição - Conforme exposto, o setor Sul encontra-se vulnerável e deficiente 
para o atendimento atual e crescente da demanda, impondo-se uma parcela de 
transferência da vazão captada na bacia do ribeirão Turvo Sujo, bem como o reforço da 
futura captação do ribeirão Turvo Limpo. 

Segundo recomendações do Termo de Referência, deverá ser projetado inicialmente uma 
adutora “virgem” a interligar ambos subsistemas; Norte com o Sul. 

 Energia Elétrica - O sistema deverá ser reestruturado para as novas intervenções 
previstas para a ampliação do sistema. Apresenta disponibilidade de carga com 
subestação com capacidade de 13,8kV. 

2.2 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste estudo é elaborar um Plano de Trabalho Consolidado com o intuito de 
promover um conhecimento integrado das principais deficiências do Sistema de Abastecimento 
de Água Tratada do município de Viçosa no estado de Minas Gerais. Posteriormente ao 
levantamento, propor alternativas aos principais problemas observados no Sistema de 
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Abastecimento de Água Tratada do município. Além disso, estabelecer ações de gestão e 
planejamento tendo em vista minimizar os custos e manter os padrões de qualidade em níveis 
de excelência. 

O atual sistema de abastecimento de água da sede municipal de Viçosa apresenta 
necessidade imediata de ajuste da demanda crescente em curso. 

Torna-se imperativo a ampliação do sistema, adequando-o ao horizonte mínimo de 20 anos, 
incorporando melhorias estruturais, hidráulicas, mecânicas e elétricas da unidade de captação 
do sistema “Norte-ETA II”. 

A ampliação da ETA II encontra-se em curso, visando ao aumento da produção da água 
tratada, o qual destina-se prioritariamente à alimentação do reservatório da ETA I. Este 
reservatório é responsável pelo atendimento do sistema “Sul”. 

Atualmente o volume disponível neste reservatório da ETA I é responsável em grande 
proporção ao abastecimento das zonas altas, em detrimento ao eficaz atendimento da zona 
“baixa” (centro). 

De forma a justar e aprimorar o abastecimento do Sistema Sul estará previsto o estudo de 
alternativas para o atendimento das deficiências do sistema. 

Assim espera-se que os anseios do CONTRATANTE sejam atendidos com os serviços a serem 
elaborados pela TECISAN. 

Apresenta-se a seguir o croqui do sistema existente contemplado no objeto do contrato 
referente ao Lote I. 
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2.3 DIVISÃO DOS PRODUTOS 

Para a elaboração dos projetos objeto de contrato a CONTRATADA seguirá a divisão dos 
produtos propostos no Termo de Referência do Edital do presente contrato, conforme 
apresentado a seguir: 

 Plano de Trabalho – Volume I; 

 Estudo de Concepção 

- Diagnóstico da situação atual e critérios para concepção – Volume II; 

- Alternativas e comparações – Volume III; 

- Desenhos do Estudo de Concepção – Volume IV; 

 Projeto Básico 

- Memorial descritivo e de cálculo e especificações – Volume V; 

- Desenhos do Projeto Básico – Volume VI; 

- Orçamento, cronogramas e desapropriações – Volume VII; 

- Levantamentos de campo – Volume VIII; 

- Resumo técnico – Volume IX; 

 Projeto Executivo; 

- Projeto Elétrico – Volume X; 

- Projeto de automação e controle – Volume XI; 

- Projeto estrutural e fundações – Volume XII; 

- Detalhamentos, orçamento e cronograma da obra – Volume XIII. 

 

2.4 APROVAÇÃO DOS TRABALHOS 

Todos os produtos a serem entregues seguirão os prazos previstos no Ato Convocatório Nº 
07/2016, na proposta da TECISAN e no cronograma elaborado e apresentado neste Plano de 
Trabalho. Os produtos deverão ser entregues em meio digital editável, em língua portuguesa, 
em versão preliminar. 

A cada etapa de entrega haverá fiscalização e análise por parte do IBIO e da Equipe Gestora 
do Contrato, conforme o Ato Convocatório, para emitirem parecer com as eventuais 
solicitações de alterações e/ou aprovação dos serviços entregues. A TECISAN irá avaliar as 
solicitações, adequar as procedentes, solicitar prazos caso necessário para adequações 

http://www.tecisan.com.br/


    
Ampliação do Sist. de Abastecimento de Água existente no município de Viçosa-MG, incluindo captação de 

água bruta, EEAB, EEAT, UTR da ETA e interligação da ETA II a ETA I 

 

22 
Rua Pedra Bonita 1067 - Barroca CEP 30431-065 - Belo Horizonte - MG 

Tel: (31) 3295-5444 Fax: (31) 3295-5461 www.tecisan.com.br - email: tecisan@tecisan.com.br 

pertinentes e levantar e demonstrar sua defesa caso as solicitações não estejam de acordo 
com normas e legislações pertinentes e/ou estiverem fora do escopo contratado. 

A aprovação dos trabalhos, que se inicia com este Volume I que é o Plano de Trabalho, é o 
momento de discussão e aprovação das etapas vindouras, pois cada etapa subsequente será 
fruto de etapa anterior, estudada, projetada e aprovada.  

Assim, caso necessário, durante a aprovação dos trabalhos, solicitações que por ventura 
estejam fora do escopo contratado podem ser atendidos mediante negociações entre 
CONTRATANTE e CONTRATADA, adequando-se o contrato através de aditivos tanto de preço 
quanto de prazos para o perfeito equilíbrio físico e financeiro, atendendo aos anseios do 
CONTRATANTE e a necessidade de custear serviços que não estavam previstos e não foram 
orçados no edital e na proposta da CONTRATADA. 

 

2.5 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Os documentos que norteiam a elaboração dos serviços previstos neste Plano de Trabalho 
são: 

 Ato Convocatório Nº 07/2016 referente ao Lote 01; 

 Proposta da TECISAN ENGENHARIA apresentada no certame que refere-se ao Ato 

Convocatório Nº 07/2016 - Lote 01; 

 Contrato IBIO – AGB DOCE Nº 35/2016, entre o IBIO e a TECISAN ENGENHARIA; 

 Ordem de Serviço emitida em 24 de novembro de 2016; 

 Plano de Trabalho. 

Todos esses documentos trazem premissas que baseiam a elaboração dos serviços previstos 
no escopo contratado. O Plano de Trabalho elaborado também se baseia nesses documentos, 
portanto, são documentos que também trazem o objetivo, escopo e especificações que 
norteiam os serviços e servem de entendimento, abrangência do escopo e esclarecimentos 
necessários em caso de dúvidas e pleitos que por venturam aconteçam. 
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3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E SUBATIVIDADES 
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3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Este Relatório é o Plano de Trabalho consolidado, que demonstra todas as atividades a serem 
desempenhadas. Ele é o Volume I que compõe os produtos a serem entregues. 

3.1 ESTUDO DE CONCEPÇÃO 

A CONTRATADA desenvolverá nesta atividade um estudo em que serão apresentadas as 
alternativas para a solução que melhor corresponda aos interesses e expectativas da 
CONTRATANTE sob o aspecto legal, técnico social, econômico e ambiental dos projetos que 
serão implantados, mas sempre pautados pela viabilidade de todos esses aspectos. 

Será apresentado o Estudo de Concepção para que a equipe técnica da CONTRATANTE 
possa visualizar todas as proposições que serão desenvolvidas para a área de intervenção. 
Serão apresentadas alternativas de concepção para cada item objeto deste serviço, captação, 
adutoras (água bruta e água tratada) e unidade de tratamento. 

Esta etapa se torna parte importante do processo de desenvolvimento dos projetos, pois é nela 
que serão decididas quais as premissas a serem adotadas e qual será o escopo/alternativa a 
ser aprovado pela CONTRATANTE. Outro objetivo desse estudo é de evitar alterações futuras 
e o retrabalho, o que acaba gerando custos não previstos e atrasos nas entregas dos demais 
projetos. 

A fase de elaboração dos projetos terá seu início apenas após a aprovação pela equipe técnica 
da CONTRATANTE do Estudo de Concepção. 

Após o atendimento dos critérios abordados no Termo de Referência, exigências da Equipe 
Gestora do contrato, emissão final do produto pela CONTRATADA e aprovação final do 
produto pela equipe técnica da CONTRATANTE do “Estudo de Concepção”, quaisquer 
alterações posteriores dos projetos terão que ser revistas pela equipe da CONTRATADA e 
poderão ser objeto de aditamento de valor. Pois para a CONTRATADA uma vez que os 
projetos estejam devidamente aprovados os mesmos já não serão objeto de alterações futuras. 

Nesta fase haverá reunião com a Equipe Gestora do Contrato, para apresentação e validação 
da alternativa escolhida, assim como com o Conselho Municipal de Saneamento para 
apresentação e acolhimento de sugestões do Conselho Municipal que sejam pertinentes ao 
escopo contratado. 

O Estudo de Concepção apresentará proposições de intervenção, ampliação e reforma nas 
seguintes unidades do sistema de abastecimento de água: 

 Captação de água bruta (ETA II) - Soluções estruturais hidro-mecânicas na tomada 
d’água no rio turvo, visando principalmente a remoção de areia e sedimentos finos que 
afluem ao poço de sucção, a incorporar:  

- Gradeamentos “grosseiro e “fino”;  

- Estrutura para remoção de areia e finos da estrutura de tomada d’água;  

- Comportas de operação e manutenção, vertedores, da estrutura de tomada d’água;  
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- Via de acesso para manutenção (projeto geométrico, terraplanagem, pavimentação, 
urbanização, cercas, guarita, portões, iluminação, etc.); 

 Elevatória de água bruta - Soluções estruturais hidro-mecânicas, de forma a adequar 
esta unidade para as novas vazões de adução, a incorporar: 

- Substituição e/ou adequação dos conjuntos moto bombas existentes para nova 
capacidade; 

- Reforma dos barriletes de sucção e recalque; 

- Reforma estrutural para as adequações previstas; 

- Reforma do sistema elétrico a constar reforma da subestação, novos transformadores, 
Quadros de comando, painéis “soft start”, automação e instrumentação, SPDA, etc. 

 Adutora de Água Bruta – Substituição e/ou ampliação da rede existente. 

 Unidade de tratamento de resíduos -UTR- Serão apresentadas soluções para a 
remoção de sedimentos a serem descartados durante a descarga dos decantadores, 
lavagem dos filtros e caso necessário do sistema de captação de água bruta. Para o 
desenvolvimento das alternativas será observado o melhor arranjo das variáveis 
técnicas, ambientais, econômicas e institucionais.  

 Elevatória de água tratada - Soluções estruturais hidromecânicas, de forma a adequar 
esta unidade para as novas vazões de adução, a incorporar: 

- Substituição e/ou adequação dos conjuntos moto bombas existentes para nova 
capacidade; 

- Reforma dos barriletes de sucção e recalque, a incluir dispositivo para alívio das 
pressões transientes. 

- Reforma estrutural para as adequações previstas; 

- Reforma do sistema elétrico a constar reforma da subestação, novos transformadores, 
Quadros de comando, painéis “soft start”, automação e instrumentação, SPDA, etc. 

 Adutoras de água tratada - Serão apresentadas alternativas de concepção, a 
considerar: 

- Substituição e/ou adequação da adutora existente com a implantação de outra unidade 
interligando a ETA II ao reservatório existente de 1.000m3;  

- Implantação de uma adutora “virgem” para interligação do reservatório de 1.000m3 
pertencente ao sistema norte (ETAII) ao reservatório existente localizado na ETA I. O 
percurso desta linha adutora contemplará a solução de maior viabilidade; 

- Também poderão ser avaliadas outras soluções que visem a implantação de 
reservatório em ponto mais favorável à interligação dos sistemas, traçados das 
adutoras que visem menores custos para sua implantação e manutenção, além de 
demais soluções/alternativas pertinentes à serem apresentadas. 

http://www.tecisan.com.br/


    
Ampliação do Sist. de Abastecimento de Água existente no município de Viçosa-MG, incluindo captação de 

água bruta, EEAB, EEAT, UTR da ETA e interligação da ETA II a ETA I 

 

26 
Rua Pedra Bonita 1067 - Barroca CEP 30431-065 - Belo Horizonte - MG 

Tel: (31) 3295-5444 Fax: (31) 3295-5461 www.tecisan.com.br - email: tecisan@tecisan.com.br 

A equipe que irá elaborar este estudo é composta por: 

 

Equipe Técnica 

Marco Aurélio Ludolf Gomes 
Alberto Baeta Nunes 
Frederico Nunes Ludolf Gomes 
Fábio Costa 
Gabriel Henrique Lima Machado 
Helbert Luiz Coutinho Talim 
Sebastião Carlos de Castro 
 
Equipe de Apoio 
 
Leopoldo Concepción Loreto Charmelo 
Alessandro Saraiva Loreto 
Adriano Ferreira Batista 
Alex Cardoso Pereira 
Mayara Figueiredo Dias 

3.1.1 Volumes que Compõem o Estudo de Concepção 

Conforme apresentado no Termo de Referência, para este produto serão desenvolvidos os 
seguintes volumes: 

 Diagnóstico da Situação Atual e Critérios para Concepção – Volume II: o presente 
volume terá enfoque no sistema de abastecimento de água existente, contemplando a 
descrição dos dados gerais do município, incluindo localização, clima, acessos, 
população, topografia, hidrologia, hidrogeologia, características urbanas, condições 
sanitárias, perfil socioeconômico, perfil industrial, infraestrutura de saneamento existente 
(água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos). Além disso, será realizada a descrição 
geral das unidades do sistema existente, incluindo os mananciais, captação, adução, 
estação elevatória (casa de bombas, instalações e equipamentos), reservatório, 
estações de tratamento (características gerais, casa de química, unidades de tratamento 
e equipamentos), rede de distribuição, válvulas, comportas e demais aparelhos, 
sistemas elétricos, sistemas de automação, vias de acesso, despesas com operação de 
cada parte do sistema e ligações prediais.  

 Alternativas e Comparações – Volume III: Esse volume apresentará as diferentes 
alternativas do estudo de concepção e demais informações que identifiquem 
perfeitamente o estudo desenvolvido, além de comparar tais alternativas para a escolha 
da que apresenta a melhor opção ambiental, econômica e social. Neste volume serão 
abordados os seguintes temas: 

o Alternativas Técnicas de Concepção; 
o Alternativas de Solução; 
o Etapas de Construção; 
o Orçamento Preliminar das Alternativas; 
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o Comparação das Alternativas; 
o Serviços Complementares; 
o Memorial de Cálculo. 

 Desenhos do Estudo de Concepção – Volume IV: neste volume serão apresentados 
todos os desenhos do estudo, com detalhamento suficiente para a perfeita compreensão 
das obras a executar. 

3.2 PROJETO BÁSICO 

Conforme o Artigo 6º, IX da Lei Federal 8.666/93, a definição de Projeto Básico é a seguinte: 
conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado 
com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter 
os seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo 
para a sua execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 

Para tanto é nesta etapa que será caracterizado os serviços necessários à Alternativa 
selecionada no Estudo de Concepção. 

Vale ressaltar que os levantamentos topográficos deverão ser realizados em sistema 
compatível ao utilizado pelo SAAE de Viçosa. 

Nesta etapa deverão ser considerados: 

 Os levantamentos topográficos, estudos hidrológicos e geológicos deverão ser 
concluídos. As soluções técnicas globais deverão ser suficientemente detalhadas, de 
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forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de alterações durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de implantação das estruturas; 

 Os cálculos hidráulicos e o dimensionamento das partes do sistema deverão ser 
concluídos, abrangendo o tipo de material, diâmetros e extensão das tubulações, com a 
identificação dos tipos de serviços a serem executados e materiais e equipamentos 
necessários, com as respectivas especificações que assegurem os melhores resultados 
para o empreendimento; 

 As informações deverão ser apresentadas de forma a possibilitar o entendimento dos 
métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra; 

 Elaboração da planilha de orçamento do custo global da obra, fundamentado em 
quantitativos de serviços e custos unitários da Tabela de Preços SINAPI – Sistema 
Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil, ou conforme orientação 
da Equipe Gestora de Contrato, de acordo com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias 
vigente. 

Nesta fase haverá reunião com a Equipe Gestora do Contrato, para apresentação e validação 
do Projeto Básico, assim como com o Conselho Municipal de Saneamento para apresentação e 
acolhimento de sugestões do Conselho Municipal que sejam pertinentes ao escopo contratado. 

A equipe que irá elaborar este estudo é composta por: 

Equipe Técnica 

Marco Aurélio Ludolf Gomes 
Alberto Baeta Nunes 
Frederico Nunes Ludolf Gomes 
Fábio Costa 
Geraldo Magela Dolabela 
José Carlos Nahim 
Gabriel Henrique Lima Machado 
Sebastião Carlos de Castro 
 
Equipe de Apoio 
 
Leopoldo Concepción Loreto Charmelo 
Alessandro Saraiva Loreto 
Adriano Ferreira Batista 
Alex Cardoso Pereira 
Mayara Figueiredo Dias 

3.2.1 Volumes que Compõem o Projeto Básico 

Conforme apresentado no Termo de Referência, para este produto serão desenvolvidos os 
seguintes volumes: 

 Memorial Descritivo e de Cálculo, Especificações para o Projeto Básico – Volume V: 
esse volume conterá informações referentes à sua defesa, devendo ser apresentado 
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uma descrição geral da concepção básica e de cada unidade do sistema projetado e/ou 
melhorias do sistema existente; métodos executivos; memorial descritivo e de cálculo 
hidráulico e caracterização dos componentes estruturais, de fundação, elétricos e de 
automação; especificações, descrição do material e equipamentos a serem utilizados e 
forma de implantação de cada etapa que possibilitem a perfeita compreensão do projeto. 
Apresentará também as especificações e demais características dos equipamentos 
eletro-mecânicos e materiais a serem empregados nas edificações projetadas; 

 Desenhos do Projeto Básico – Volume VI: esse volume conterá os desenhos do projeto 
hidráulico e as caracterizações necessárias dos componentes estruturais, de fundação, 
elétricos e de automação que possibilitem a perfeita compreensão do projeto; 

 Orçamento, Cronograma e Desapropriações – Volume VII: esse volume conterá a 
relação dos serviços e orçamentos, com planilha orçamentária, memória de cálculo 
relação de materiais e equipamentos, composição analítica de custos, especificações de 
materiais, obras e serviços. Também serão apresentados o Cronograma Físico-
financeiro para a implantação das obras, levando em consideração as peculiaridades 
locais e do projeto de acordo com as etapas de execução, além do relatório de 
Desapropriações que apresentará a relação das desapropriações necessárias à 
implantação do projeto e a caracterização e os dados cadastrais das áreas e imóveis 
que serão desapropriados; 

 Levantamento de Campo – Volume VIII: esse volume conterá os serviços topográficos e 
geotécnicos, apresentará para o desenvolvimento dos projetos da rede de interligação 
de ETA II a ETA I e linhas de recalque, os levantamentos complementares, 
compreendendo: locação, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado a cada 
20 m e levantamento de seções transversais. Além das Análises Físico-químicas e 
Biológicas do lodo da ETA, as análises serão realizadas conforme parâmetros exigidos 
na COPAM/CERH-MG n°1/2008, em triplicata, do lodo a ser tratado pelo projeto da 
Unidade de Tratamento de Resíduos; 

 Resumo Técnico – Volume IX: relatório em que será apresentado de forma resumida 
toda a concepção do projeto com plantas gerais, principais dados técnicos de cada 
projeto específico, orçamento global de cada unidade e total por etapa de implantação e 
cronograma geral de execução de obras. 
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3.3 PROJETO EXECUTIVO 

Conforme o Artigo 6º, X da Lei Federal 8.666/93, a definição de Projeto Executivo é a seguinte: 
o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo 
com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Os Projetos Executivos deverão contemplar todos os elementos dos projetos básicos 
detalhados. 

A equipe que irá elaborar este estudo é composta por: 

Equipe Técnica 

Marco Aurélio Ludolf Gomes 
Frederico Nunes Ludolf Gomes 
Fábio Costa 
Geraldo Magela Dolabela 
José Carlos Nahim 
Gabriel Henrique Lima Machado 
Sebastião Carlos de Castro 
 
Equipe de Apoio 
 
Alessandro Saraiva Loreto 
Adriano Ferreira Batista 

3.3.1 Volumes que Compõem o Projeto Executivo 

Conforme apresentado no Termo de Referência, para este produto serão desenvolvidos os 
seguintes volumes: 

  Projeto Elétrico – Volume X: esse Volume deverá contemplar, no mínimo, o memorial 
descritivo e de cálculo; a descrição geral da concepção do projeto e dimensionamento 
das unidades elétricas com suas respectivas memórias de cálculo; dispositivos de 
segurança; SPDA; e as peças gráficas de detalhamentos, incluindo a planta geral do 
projeto, distribuição dos circuitos em planta baixa, diagrama unifilar geral especificando 
os quadros elétricos e quadro de carga, cortes e detalhes de quadros, transformadores, 
aterramento, dentre outros e planilha detalhada de quantitativos; 

 Projeto de Automação e Controle – Volume XI: abrange o projeto de automação e 
controle, redes de cabeamento estruturado, telefônico, instrumentação e aterramento; 

 Projeto Estrutural e de Fundações – Volume XII: esse Volume deverá apresentar a 
descrição geral da concepção, o memorial descritivo e de cálculo, o dimensionamento 
dos elementos estruturais com suas respectivas memórias de cálculo, segurança das 
estruturas, projeto de terraplanagem, projeto de fôrmas com detalhamento de 
escoramento e/ou cimbramento, projeto de implantação e locação detalhes e 
especificações; 
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 Detalhamentos, Orçamento e Cronograma da Obra – Volume XIII: esse volume deverá 
contemplar, no mínimo, a descrição do projeto básico reportando-se aos seus objetivos 
e características principais das unidades do sistema, bem como sua concepção relativa 
aos aspectos de operação e manutenção; a apresentação dos estudos, resultados, 
métodos executivos, projetos complementares e demais elementos indispensáveis para 
elaboração do projeto executivo e que possibilitem a perfeita compreensão do 
funcionamento do sistema e das obras a executar; e o memorial descritivo e de cálculo, 
desenhos, gráficos e detalhamento de elementos necessários e suficientes à execução 
da obra. 

Nesta fase haverá reunião com a Equipe Gestora do Contrato, para apresentação e validação 
do Projeto Executivo, assim como com o Conselho Municipal de Saneamento para 
apresentação de todo o Projeto Executivo do serviço contratado. 
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3.4 FLUXOGRAMA 

A seguir é apresentado o Fluxograma das atividades que serão desenvolvidas durante o 
processo de elaboração dos projetos que são objeto do Contrato. 

No Fluxograma é demonstrada as etapas de desenvolvimento dos PRODUTOS cuja entrega é 
precedida de reunião com a Equipe Gestora e o Concelho Municipal de Saneamento Básico 
para sua apresentação. Sendo que apenas o PRODUTO 1 – Plano de Trabalho não há a 
necessidade de tal reunião. 

Para a apresentação do Volume III – Alternativas e Comparações, está prevista uma reunião 
com a Equipe Gestora do Contrato para a definição da melhor alternativa à ser adotada como 
solução. 
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4. METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 
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4. METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS 

SERVIÇOS 

4.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO 

4.1.1 Levantamento Topográfico 

Os levantamentos deverão ser realizados com utilização de equipamento eletrônico de última 
geração e processados em escritório por meio de recursos computacionais. Deverão ser 
apresentados em escala conveniente, contendo em detalhes todos os acidentes levantados, 
inclusive os referentes aos cadastros completos das áreas ocupadas. A princípio, a escala a 
ser utilizada será 1:500 ou 1:1.000 com equidistância das curvas de nível de 1,0 m. 

4.1.2 Levantamentos e Estudos Geológicos e Geotécicos 

O objetivo dos estudos geotécnicos e geológicos é proceder às investigações de campo com 
ensaios de laboratório, de modo a determinar as características geotécnicas dos materiais do 
subleito das vias, das fundações de aterros, de futuras obras de arte correntes (pontes, bacias 
de detenção, barramentos, etc.), obras lineares e localizadas do sistema de esgotamento 
sanitário, abastecimento de água e drenagem pluvial, assim como dos taludes naturais da área. 
Os trabalhos constarão basicamente de prospecções diversas com ou sem coleta de amostras 
e de ensaios de laboratório. 

No plano de sondagem deverão constar as características específicas das investigações, que 
incluem: localização, tipo de sondagem, diâmetro dos furos, profundidade prevista e critério de 
paralisação do furo, bem como as definições necessárias quanto a amostragem, se por 
sondagem ou poço de inspeção, se deformadas ou indeformadas, as profundidades de retirada 
das amostras, quantidades, cuidados especiais além daqueles previstos nas normas adotadas 
e instrução quanto ao encaminhamento aos laboratórios. 

As investigações deverão ser suficientes para fornecer informações para os projetos de 
canalizações, das contenções e da recuperação das margens dos córregos, do sistema viário, 
da urbanização das áreas lindeiras e para a identificação de áreas de empréstimo. 

Os critérios para elaboração dos estudos geológicos e geotécnicos deverão ser compatíveis 
com as normas da ABNT, a seguir: 

 NBR 8036 – Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos para 
Fundações de edifícios; 

 NBR 6797 – Levantamento Geotécnico; 

 NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações; e 

 NBR 8044 – Projeto Geotécnico. 
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4.2 PROJETO ELÉTRICO 

O projeto de instalações elétricas deverá: 

 Obedecer às indicações das normas da ABNT, além das normas e recomendações da 
Concessionária; 

 Ser elaborado por profissional legalmente habilitado, que deverá fornecer informações 
completas do projeto, inclusive em mídia eletrônica. 

Para elaboração de projeto deverão ser considerados os seguintes documentos, que estão 
referenciados na tabela a seguir: 

Tabela 1 – Normas para a elaboração do Projeto Elétrico 

ND-2.1 ND-5.3 NBR 5413 NBR IEC 62271-100 

ND-2.6 ND-5,5 NBR 5419 NBR 7285 

ND-3.4 NBR 5101 NBR IEC 60050 (826) NBR 9513 

ND-5.1 NBR 5356 NBR IEC 60439-1 NBR 14039 

ND-5.2 NBR 5410 NBR IEC 62271-102  

Manual do consumidor nº 11 (Materiais padronizados CEMIG) 

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de 
concessionária de serviço público 

Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA 

No projeto constarão o dimensionamento, a localização e as especificações de todos os 
equipamentos e materiais. 

O projeto será composto de representação gráfica, memorial descritivo e memória de cálculo. A 
representação gráfica será feita por meio de desenho de plantas, cortes elevações que 
permitam a análise e compreensão de todo projeto. 

Os desenhos deverão conter um quadro de legenda contendo: 

 Nome do proprietário do projeto; 

 Título do desenho; 

 Número da revisão; 

 Data de emissão; 

 Desenhos de referência; 

 Nome da obra; 

 Número do desenho; 

 Nome e CREA dos profissionais responsáveis; 
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 Escalas utilizadas; 

 Diagrama Unifilar. Esse diagrama apresentará os circuitos principais, as cargas, as 
funções e 

 Características dos principais equipamentos, tais como: 

o Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupção, classe de tensão; 

o Chave seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dinâmica, 
classe de tensão; 

o Transformadores: potência, classe de tensão, tensão primária e derivações, 
tensão secundária, tipo e 

o Ligação dos enrolamentos; 

o Transformadores para instrumentos: classe de tensão, classe de exatidão, 
corrente ou tensão 

o Primária, corrente ou tensão secundária, tipo ligação; 

o Reles de proteção: indicação de função; 

o Equipamentos de medição: indicação de função; 

o Condutores elétricos nus: tipo e bitola; 

o Condutores elétricos isolados: classe de tensão, tipo de isolamento, bitola do 
condutor; 

o Para-raios: tipo, tensão nominal; 

o Barramentos: corrente nominal, suportabilidade térmica, suportabilidade 
dinâmica; 

o Fusíveis: tipo, corrente nominal. 

Plantas e conteúdo: 

 De Situação da Área conterá a locação das subestações, cabine de medição, ponto de 
entrega de energia. Será em escala adequada, topograficamente orientado e amarrado 
a pontos notáveis; 

 De Cortes Transversais e Longitudinais da Subestação conterão os detalhes dos 
equipamentos da subestação: disjuntores, transformadores, chaves seccionadoras, 
quadros de medição, transformadores para instrumentos, barramentos, malha de terra e 
outros; 

 De Circuitos de Distribuição conterão os detalhes de todos os equipamentos do 
sistema de distribuição elétrica, a disposição dos circuitos elétricos de distribuição, a 
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locação das cargas e indicação e suas potências, locação e características dos 
equipamentos de emergência (geradores, sistemas suprimento sem interrupção); 

 De Sistema de Iluminação Elétrica conterão a disposição dos circuitos de iluminação e 
tomadas, indicando a seção nominal dos condutores e dutos e a que circuito está ligado 
cada ponto de luz ou tomada; 

 De Sistema de Aterramento conterá a malha de aterramento, indicando as bitolas dos 
condutores, posição e características dos eletrodos de terra e conectores; 

 De Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas conterão os detalhes dos 
eletrodos, acessórios e cabos de proteção contra descargas atmosféricas diretas. 

O Memorial Descritivo apresentará de forma objetiva: 

 As características principais do sistema elétrico; 

 As cargas consideradas; 

 Os fatores de carga e demanda, justificando a escolha das tensões de suprimento e 
distribuição; 

 As especificações dos equipamentos e materiais e as recomendações para a execução 
da instalação. 

O Memorial de Cálculo conterá: 

 Levantamento de cargas; 

 Definição dos circuitos levando em consideração as correntes de carga e quedas de 
tensão máxima; 

 O dimensionamento dos circuitos; 

 Dimensionamento dos condutores elétricos para atendimento das cargas, considerando, 
além das capacidades de corrente e temperaturas de trabalho, a queda de tensão 
máxima conforme norma; 

 Cálculo das correntes de curto-circuito na entrada de energia, no secundário dos 
transformadores e na entrada dos quadros de distribuição de circuitos; 

 Dimensionamento de malha de aterramento, apresentando, quando aplicável, os 
potenciais de passo, de malha e de toque, considerando as normas pertinentes; 

 Dimensionamento do sistema de proteção contra descargas atmosféricas diretas; 

 Dimensionamento otimizado do circuito de alimentação; 

 Avaliação do fator de potência da instalação, especificando, quando aplicável, os 
capacitores e suas respectivas localizações para correção; 
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 Dimensionamento dos equipamentos e circuitos de emergência. 

4.3 PROJETO DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE (CABEAMENTO ESTRUTURADO) 

Consiste no desenvolvimento do Projeto Básico, apresentando o detalhamento das soluções 
de instalação, conexão e fixação de todos os componentes do sistema a ser implantado, 
incluindo os embutidos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação. Deverão ser 
apresentados os seguintes produtos gráficos: 

 planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50, complementando as 
informações do projeto básico e, caminhamento dos cabos de interligação e respectivas 
identificações; 

 desenhos esquemáticos de interligação; 

 diagramas de blocos; 

 detalhamento da instalação de painéis, equipamentos e da infraestrutura; 

 identificação das tubulações e circuitos que não permita dúvidas na fase de execução, 
adotando critérios uniformes e sequência lógica; 

 detalhes do sistema de aterramento; 

 legendas das convenções utilizadas; 

 lista detalhada de equipamentos e materiais da instalação e respectivas garantias; 

 detalhe de todos os furos necessários nos elementos estruturais e de todas as peças a 
serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para passagem e 
suporte da instalação; 

 relatório técnico. 

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto, de 
forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si. 

4.4 PROJETO ESTRUTURAL 

Consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada anteriormente. 
Deverá conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessários à perfeita 
execução da estrutura. Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: 

  desenhos de formas contendo: 

 planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos e escadas; 

 cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura; 

 detalhes de juntas, impermeabilizações, nichos, orifícios e embutidos; 
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 indicação, por parcelas, do carregamento permanente considerado em cada laje, com 
exceção do peso próprio; 

 indicação da resistência características do concreto; 

 indicação do esquema executivo obrigatório quando assim o sugerir o esquema 
estrutural; 

 indicação das contraflechas. 

 desenhos de armações contendo: 

 detalhamento, em escala apropriada, de todas as peças do esquema estrutural; 

 especificação do tipo de aço; 

 tabela e resumo de armação por folha de desenho. 

 relatório técnico, onde deverão ser descritas as ações e coações consideradas no 
cálculo de cada peça estrutural, o esquema de cálculo que elegeu o carregamento mais 
desfavorável de cada peça estrutural ou conjunto de peças estruturais, o esquema para 
o cálculo dos esforços em cada peça estrutural ou conjunto de peças estruturais, os 
valores dos esforços de serviço oriundos da resolução dos esquemas de cálculo, os 
critérios de dimensionamento de cada peça estrutura e, se for requerida uma 
determinada sequência de execução, a justificativa dos motivos de sua necessidade. 
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5. EQUIPE TÉCNICA E ORGANOGRAMA 

5.1 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica que fará parte do desenvolvimento dos trabalhos que são objeto de contrato é 
composta pelos seguintes profissionais: 

 Profissional I – Engenheiro Coordenador: Marco Aurélio Ludolf Gomes; 

 Profissional II – Engenheiro Especialista em Saneamento: Alberto Baeta Nunes; 

 Profissional III – Engenheiro Especialista em Elétrica: Geraldo Magela Dolabela; 

 Profissional IV – Engenheiro Especialista em Estruturas: José Carlos Nahim; 

 Profissional V – Desenhista Projetista: Sebastião Carlos de Castro. 

Os demais profissionais que farão parte da equipe de desenvolvimento dos trabalhos são: 

 Frederico Nunes Ludolf Gomes – Engenheiro Mecânico e Sanitarista; 

 Gabriel Henrique Lima Machado – Engenheiro Civil; 

 Helbert Luiz Coutinho Talim – Geógrafo; 

 Fábio Costa – Engenheiro Civil e Sanitarista Consultor. 

5.2 ORGANOGRAMA 

A seguir é apresentado o organograma elaborado para o desenvolvimento dos projetos que 
compõem o objeto de contrato. Para o desenvolvimento do organograma foi obedecida cada 
área de conhecimento e a hierarquia de cada profissional envolvido no desenvolvimento dos 
projetos. 
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5. GRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Após apresentar a nova divisão das atividades que serão desenvolvidas para a elaboração dos 
projetos que compõem o objeto de contrato, a seguir é apresentado o Cronograma Físico-
Financeiro que tem como objetivo demonstrar os prazos para as entregas e os desembolsos. 
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6.1 CRONIGRAMA FINANCEIRO 

 

http://www.tecisan.com.br/


    
Ampliação do Sist. de Abastecimento de Água existente no município de Viçosa-MG, incluindo captação de 

água bruta, EEAB, EEAT, UTR da ETA e interligação da ETA II a ETA I 

 

46 
Rua Pedra Bonita 1067 - Barroca CEP 30431-065 - Belo Horizonte - MG 

Tel: (31) 3295-5444 Fax: (31) 3295-5461 www.tecisan.com.br - email: tecisan@tecisan.com.br 

6.2 CRONOGRAMA FÍSICO 

A seguir é apresentado o Cronograma Físico em que estão previstas todas as entregas dos 
PRODUTOS e seus volumes, além das datas das reuniões que deverão ser realizadas com a 
participação da CONTRATADA, da Equipe Gestora e do Concelho Municipal de Saneamento 
Básico de Viçosa. 
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6. FORMAS DE COMUNICAÇÃO 
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7. FORMAS DE COMUNICAÇÃO 

Toda forma de comunicação entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE deverá ser realizado 
por escrito: email’s e ofícios. As comunicações via telefone serão realizadas, porém as mesmas 
devem ser posteriormente encaminhadas por escrito. 

Todas as solicitações referentes à dados do município de Viçosa-MG e o agendamento de 
visitas técnicas, deverão ser encaminhadas aos representantes do Município que compõem a 
Equipe Gestora do Contrato, podendo ser encaminhado cópia das solicitações para a fiscal do 
contrato, a Engª Cynthia Andrade. 

Todas as entregas de produtos e questões contratuais deverão passar necessariamente pelo 
IBIO através da fiscal do contrato Engª Cynthia Andrade, que terá a responsabilidade de buscar 
as informações necessárias em prazos que não comprometam o andamento dos serviços, 
além da responsabilidade da fiscalização do contato, cumprimento dos prazos pela 
CONTRATADA e pela comissão de fiscalização do contrato. Questões de ordem financeira 
serão também de responsabilidade da fiscal quanto a busca de informações a respeito. 

Todas as solicitações do IBIO, SAAE e demais atores envolvidos deverão ser repassados a 
Engª Cynthia que irá encaminhar ao Coordenador Engº Frederico Nunes Ludolf Gomes, 
responsável também por encaminhar todos os documentos e informações necessárias pela 
TECISAN. 

Os telefones e contatos encontram-se no início do relatório. 

Em caso de dúvidas e esclarecimentos em relação ao projeto a CONTRATANTE poderá 
contatar a CONTRATADA durante os dias úteis e no horário comercial. 
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7. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 
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8. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

Deverão ser desenvolvidos todos os trabalhos, estudos, serviços e projetos conforme o Termo 
de Referência e demais serviços relacionados na planilha integrante deste Edital de Licitação. 

É de fundamental importância que a CONTRATADA conheça os locais dos 
empreendimentos/obras para que tenha melhores condições de avaliar toda complexidade e as 
exigências mínimas dos Estudos e Projetos a serem desenvolvidos. 

A CONTRATADA deverá elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos Projetos, 
os requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público, economia, 
facilidade na execução da obra, sua conservação, manutenção, durabilidade, adaptações para 
portadores de deficiência física, adoção de normas técnicas de saúde e segurança do trabalho 
e o mínimo impacto ambiental. 

Os Projetos deverão ser elaborados em conformidade com as Normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, o Código de Obras do Município de Viçosa, a Lei do 
Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo do Município de Viçosa, o Caderno de Encargos 
padrão SUDECAP, Leis Ambientais do Município, diretrizes repassadas pela SUPERVISÃO, e 
o Termo de Referência do contrato. 

A elaboração dos trabalhos deverá obedecer às seguintes recomendações: 

I. Os estudos e projetos para definição dos sistemas a serem implantados deverão 
contemplar todos os pormenores listados e especificados em Norma ABNT e no 
TDR. 

II. Nos projetos deverá ser buscada a sustentabilidade técnica, ambiental e econômica, 
por meio de soluções que utilizem tecnologias adequadas à realidade local, a custos 
compatíveis com a capacidade de pagamento e suficientes para que sejam 
adequadamente operadas e mantidas. 

III. Os estudos e projetos além de contemplarem a concepção de viabilidade técnica, 
deverá atender a todas as diretrizes, estudos, projetos e planos diretores, em nível 
Municipal, Estadual e Federal, que possam ter influência sobre os trabalhos a serem 
desenvolvidos, principalmente em relação às questões ambientais. 

IV. Os estudos e projetos a serem desenvolvidos, além de atenderem aos propósitos 
específicos, deverão estar em consonância com o Plano Municipal de Saneamento 
Básico de Viçosa-MG, em atendimento à Lei Federal nº 11.445/2007. 

V. Nos estudos e projetos deverão ser tomados os devidos cuidados em torno do 
traçado da rede, evitando, se possível, o fator desapropriação de imóveis, dando 
prioridade a logradouros públicos, principalmente na interligação da ETA-II a ETA-I. 

Os Projetos deverão seguir as determinações repassadas pela SUPERVISÃO.  

No aspecto do impacto ambiental a CONTRATADA fica ciente da necessidade de reuniões e 
acertos com o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Viçosa, visando atender às suas 
diretrizes. 
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Qualquer divergência entre as condições definidas no escopo proposto e aquelas apresentadas 
pelo projetista deverá ser discutida oficialmente com a SUPERVISÃO, antes da continuidade 
dos serviços. 

Quaisquer divergências entre os documentos entregues e o Termo de Referência prevalecerão 
às definições contidas no Termo de Referência. 

8.1 DOCUMENTOS E LEGISLAÇÕES A CONSULTAR 

Na execução dos trabalhos deverão ser observadas as resoluções do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA) e legislações pertinentes à implantação das obras, tais como: 
definição de Áreas de Proteção de Mananciais; Planos de Ordenamento Territorial; Áreas de 
Proteção Ambiental ou qualquer outro dispositivo legal que afete a concepção e/ou implantação 
das obras, e em especial os relacionados a seguir: 

1) Manual de Saneamento (Funasa); 

2) Manual de Orientações para Execução de Obras e Serviços de Engenharia pela Funasa; 

3) Manual de Apresentação de Projetos de Sistemas de Abastecimento de Água (Funasa); 

4) Manual Prático de Análise de Água (Funasa); 

5) Normas técnicas do serviço autônomo de águas e esgoto do município (SAAE); 

6) Preços da Caixa Econômica Federal – Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e Índices 
de Construção Civil (SINAPI) – Art. 127 da Lei 12.309/2010; 

7) Decreto Federal Nº 24.643/1934 – Código de Águas; 

8) Lei Federal nº 9.433/1997 – Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

9) Lei Federal nº 10.934/2004 – Lei de Contrapartida 

10)Lei Federal nº 11.445/2007 e seu Decreto regulamentador 7.217/2010 – Lei de 
Saneamento Básico; 

11)Lei dos Consórcios Públicos nº 11.107/2005 e seu Decreto regulamentador nº 
6.017/2007; 

12)Portaria Ministério da Saúde n° 518/2004 – Padrões de potabilidade da água para o 
consumo humano; 

13)Resolução CONAMA nº 01/86 – Dispõe sobre a Avaliação de Impacto Ambiental; 

14)Resolução CONAMA nº 5/1988 – Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras de 
saneamento; 

15)Resolução CONAMA nº 237/97 - Dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no 
licenciamento ambiental. 
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16)Portaria FUNASA nº 225/2003 – Critérios e procedimentos para a aplicação de recursos 
financeiros 

17)Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1/2008, que dispõe sobre a 
classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 
como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências; 

18)Deliberação Normativa COPAM nº 09/1994, que dispõe sobre o enquadramento da 
Bacia do Rio Doce. 

Além dos documentos citados, deverão ser observadas as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), em especial as relacionadas a seguir: 

1) NBR 12211 – Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água; 

2) NBR 12212 – Projeto de poço para captação de água subterrânea; 

3) NBR 12213 – Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público; 

4) NBR 12214 – Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público; 

5) NBR 12215 – Projeto de adutora de água para abastecimento público; 

6) NBR 12216 – Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público; 

7) NBR 12217 – Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento 
público; 

8) NBR 12586 – Cadastro de sistema de abastecimento de água; 

9) NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água; 

10)NBR 10156 – Desinfecção de tubulações de sistema público de abastecimento de água 
– Procedimento; 

11)NBR 13294 – Cal virgem e cal hidratada para tratamento de água de abastecimento 
público – Determinação de óxido e hidróxido de magnésio - Método de ensaio; 

12)NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto; 

13)NBR 13133 – Execução de levantamento topográfico; 

14)NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto; 

15)NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações; 

16)NBR 9603 – Sondagem a trado; 

17)NBR 6484 – Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – método de 
ensaio; 

18)NBR 6497 – Levantamento Geotécnico; 
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19)NBR 8044 – Projeto Geotécnico; 

20)NBR 5984 – Norma Geral de Desenho Técnico (antiga NB-8); 

21)NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento; 

22)NBR 8196 – Desenho técnico – Emprego de escalas; 

23)NBR 8402 – Execução de caractere para escrita em desenho técnico; 

24)NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos - tipos de linhas, largura de linhas; 

25)NBR 10067 – Princípios gerais de representação em desenho técnico; 

26)NBR 10647 – Terminologia para elaboração de desenho técnico; 

27)NBR 10068 – Folha de desenho – Layout e dimensões; 

28)NBR 10126 – Contagem em desenho técnico; 

29)NBR 13142 – Desenho técnico – dobramento de cópia. 

30)NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura. 
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8. SUPERVISÃO DOS TRABALHOS 
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9. SUPERVISÃO DOS TRABALHOS 

Todos os trabalhos serão supervisionados por funcionários do IBIO AGB Doce e/ou 
contratados por ela, com poderes para verificar se os serviços especificados estão executados 
de acordo com o previsto, analisar e decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem 
melhorar o projeto, fazer advertências quanto a qualquer falta da CONTRATADA, aplicar 
multas, efetuar retenções de medição e demais ações necessárias ao bom andamento dos 
serviços. 

Sempre que a SUPERVISÃO julgar necessário, a concepção do projeto será discutida. 

A SUPERVISÃO poderá solicitar formalmente à CONTRATADA a substituição de qualquer 
membro de sua equipe técnica, inclusive da coordenação, assim como o reforço da mesma, a 
qualquer momento que julgar necessário. O atendimento à solicitação terá um prazo máximo 
de dez (10) dias úteis, contado a partir da solicitação formal. 
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9. PROCEDIMENTOS PARA A CONCLUSÃO DOS 

TRABALHOS 
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10. PROCEDIMENTOS PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS 

Após aprovação dos PRODUTOS pela Equipe Gestora de Contrato, a CONTRATADA 
encaminhará à CONTARATANTE cópias impressas em 03 (três) cópias e CD ou DVD gravado 
em seção fechada contendo os arquivos em formato “.pdf” e em Word (editável) devidamente 
identificado e em 03 (três) vias. 
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ANEXOS 

ANEXO I – CURRÍCULO PROFISSIONAL: PROFISSIONAL V: SEBASTIÃO CARLOS DE 
CASTRO 
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CURRÍCULO PROFISSIONAL 

Nome: SEBASTIÃO CARLOS DE CASTRO 

CPF: 246.722.036-20 

Filiação: Juraci De Assis Coura Castro / Odil De Castro 

Data de Formatura: 1982 

Escola: ESCOLA TÉCNICA ISAAC NEWTON 

Função a ser desempenhada: DESENHISTA PROJETISTA 

 

Como projetista na TECISAN, atuou nos seguintes trabalhos: 

 Projeto de Drenagem, Projeto de Irrigação e Estudos Ambientais para os Serviços 
Preliminares, Estudos Funcionais, Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos 
referentes à Reestruturação e requalificação Urbana da Avenida Dom Pedro I, para a 
CONSOL – ENGENHEIROS CONSULTORES em atendimento à SUDECAP. De 
Outubro de 2009 à Março de 2011. 

 Implantação, ampliação e melhorias de sistemas de esgotamento sanitário, e demais 
serviços técnicos especializados necessários para a ENGESOLO em atendimento à 
COPASA- MG. De Julho de 2009 à Março de 2011. 

 Elaboração de anteprojetos e diretrizes para o tratamento do fundo de vale de 3(três) 
afluentes do rio Muriaé, inclusive a elaboração de Carta Consulta junto ao PAC2, no total 
de 2.900 metros, no município de Muriaé/MG, sendo: Córrego João XXIII – trecho 1 435 
m, Córrego João XXIII – trecho 2 865 m e Córrego Chevrolet/Faminas – trecho 3 1600 
m, para a Prefeitura Municipal de Muriaé/MG. De 2010 - em andamento. 

 Elaboração de diagnósticos e estudos técnicos referentes aos sistemas de esgotamento 
sanitário de Viçosa, João Monlevade, Santa Bárbara, Belo Oriente e seu distrito de 
Perpétuo Socorro, São Domingos do Prata, Piranga, Cambuquira, Conceição da 
Aparecida, Monsenhor Paulo, Três Pontas, Venceslau Braz e Natércia, no Estado de 
MG para a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP. De Janeiro de 2008 
à Maio de 2008. 

 Elaboração de Projetos Urbanísticos, Complementares e de Infraestrutura, destinados a 
Requalificação da Área Central e Fundinho, integrados ao contexto urbano dos bairros 
de Uberlândia/MG, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. De Janeiro de 
2008, em andamento. 

 Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para implantação, ampliação e 
melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário para 
Cachoeira do Pajeú, Chapada do Norte, Olhos D’Água, Padre Carvalho e Novorizonte – 
MG, para a COPASA MG. Em 2007. 
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 Estudos e Projetos que estabeleçam diretrizes para Elaboração do Plano Diretor de 
Drenagem de Lagoa Santa, para a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA. De 
Dezembro de 2007 à Setembro de 2008. 

 Serviços de Projetos e Levantamento Cadastral para o Sistema de Água Potável e 
Industrial na Unidade de Negócios Refinaria de Capuava (UN-RECAP) em Mauá-SP 
para a PETROBRAS. De Agosto de 2007 à Novembro de 2008. 

 Elaboração do projeto de ampliação e melhorias para o Sistema de Abastecimento de 
Água da cidade de Salinas – MG para a COPASA. De Setembro de 2006 à Outubro de 
2006. 

 Elaboração dos projetos de Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitários destinados a uma cidade na África de 300.000 habitantes, para a SAE - Serra 
Azul Engenharia. De Junho de 2006 à Fevereiro de 2007. 

 Elaboração da avaliação e revisão do projeto da Estação de Tratamento de Água (ETA) 
para a UTE – Usina Termelétrica de Canoas – RS, para a SEEBLA. De Maio de 2006 à 
Setembro de 2006. 

 Elaboração de Projeto Final e Revisão/Melhoramento de Projeto de Engenharia 
Rodoviária para pavimentação do trecho Santo Antônio do Itambé – Serra Azul de 
Minas, da rodovia MG-010, com extensão de 23,0 km, integrante do Lote 03 do 
Programa PROACESSO para o DER-MG. De Maio de 2005 à Novembro 2007. 

 Elaboração do projeto básico de Abastecimento de Água da cidade de Salinas – MG, 
beneficiando a localidade de Matrona, para a COPASA. De Março de 2006 à Maio de 
2006. 

 Estudos e Projetos de Engenharia para Implantação, Ampliação e Melhoria dos 
Sistemas de Abastecimento de Água, composto de relatórios de Concepção, Projetos 
Básico e Executivo, Levantamentos Topográficos, Serviços Geotécnicos, Cadastro 
Inteligente, Estudos Ambientais e demais serviços especiais, para as cidades de 
Baependi, Caxambu, Cássia, Jaboticatubas, Monte Santo de Minas e Monte Sião – MG 
para a COPASA MG. De Junho de 2004 à Dezembro de 2005. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO – Estudos para licenciamento ambiental 
das novas instalações do Matadouro Municipal do Município de Sacramento/MG. De 
Março de 2003 à Junho de 2003. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA – RCA e PCA para obtenção da licença 
ambiental junto ao COPAM/FEAM no município de Itabira/MG. De Setembro de 2002 à 
Março de 2003. 

 COPASA MG – Projeto básico dos interceptores da Rua Prentice Coelho, em Belo 
Horizonte, compreendendo: levantamento topográfico, levantamento geotécnico, projeto 
básico e projeto estrutural. De Outubro de 2002 à Novembro de 2002. 

 IGAM – Projetos básicos dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário dos distritos contemplados no Projeto Diamantina/MG. De Outubro de 2001 à 
Abril de 2003. 
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 SUDECAP – Diagnósticos sanitários e ambientais, aos estudos de viabilidades e dos 
projetos básicos de infraestrutura de engenharia sanitária e ambiental, drenagem pluvial 
e urbanização de fundo de vales situados no município de Belo Horizonte/MG, integrante 
do Programa DRENURBS BH. De Agosto de 2001 à Dezembro de 2003. 

 COPASA/MG - Desenhos para o gerenciamento e fiscalização das obras do sistema de 
esgotamento sanitário da cidade de Conselheiro Lafaiete/MG. De Março de 2000 à 
Agosto de 2000. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO – Revisão do projeto da estação de 
tratamento de esgotos de Sacramento/MG, afim de atender às exigências da FEAM e as 
necessárias para adequação e aprovação do referido projeto. De Fevereiro de 2000 à 
Março 2000. 

 LEME ENGENHARIA – Projeto básico do sistema de abastecimento de água e do 
sistema de esgotos sanitários da cidade de Monte Alegre/PA, para o Programa de Ação 
Social em Saneamento – PASS-BID do estado do Pará. De Setembro de 1999 à 
Novembro de 1999. 

 COPASA/MG – Projeto técnico do sistema de abastecimento de água da cidade de 
Capim Branco/MG. De Julho de 1999 à Fevereiro de 2000. 

 COPASA/MG – Projeto básico e executivo para o sistema de abastecimento de água de 
Buenópolis. De Dezembro de 1998 à Janeiro de 1999. 

 COPASA/MG – Gerenciamento e Fiscalização das obras do sistema de abastecimento 
de água da cidade de Conselheiro Lafaiete/MG. De Outubro de 1998 à Novembro de 
1999. 

 COPASA/MG – Projeto dos interceptores, estação elevatória e interligações de esgotos 
sanitários da Bacia do Ribeirão Betim no município de Betim/MG. De Setembro de 1998 
à Agosto de 1999. 

 COPASA/MG – Projeto dos interceptores de esgotos sanitários e interligações do 
Ribeirão Arrudas, trecho dos bairros Tirol e Lindéia em Belo Horizonte/MG. De Agosto 
de 1998 à Maio de 1999. 

 COPASA/MG – Projeto básico executivo de redes coletoras, interceptores e estação 
elevatória para o Distrito de Honório Bicalho em Nova Lima/MG. De Agosto de 1998 à 
Janeiro de 1999.  

 COPASA/MG – Relatório de concepção do sistema de esgotamento sanitário de Santa 
Rita em Nova Lima/MG. De Agosto de 1998 à Janeiro de 1999. 

 COPASA/MG – Estudo de concepção do sistema de esgotamento sanitário da Sede e 
Distrito de Ribeirão das Neves/MG. De Junho de 1998 à Fevereiro de 1999. 

 COPASA/MG – Estudo de concepção do sistema de esgotamento sanitário da cidade de 
São José da Lapa Sede e no Distrito de Inácia de Carvalho, situada na RMBH. De Junho 
de 1998 à Fevereiro de 1999. 
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 COPASA/MG – Gerenciamento e fiscalização das novas obras do PROSAM – 
Pavimentação da Av. Sarandi, revestimento e implantação de redes coletoras no 
Córrego Ressaca, implantação do interceptor de esgotos sanitários do Ribeirão Arrudas, 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG. De Janeiro de 1998 à Setembro de 
1998. 

 COPASA/MG - Projeto de redes coletoras de esgotos do bairro Nossa Senhora das 
Graças - Betim/MG. De Janeiro de 1998 à Abril de 1998. 

 COPASA/MG - Projeto de redes coletoras de esgotos do bairro Santinho - Ribeirão das 
Neves /MG. De Dezembro de 1997 à Abril de 1998. 

 COPASA/MG - Projeto de redes coletoras de esgotos do bairro Sevilha - Ribeirão das 
Neves /MG. De Dezembro de 1997 à Abril de 1998. 

 COPASA/MG - Adequação do projeto de redes coletoras de esgotos da sede - Ribeirão 
das Neves /MG. Julho de 1997 à Setembro de 1997. 

 COPASA/MG - Plano Diretor de Esgotos do bairro Icaivera (Betim/Contagem). De 
Janeiro de 1997 à Abril de 1998. 

 COPASA/MG - Projeto de redes coletoras de esgotos sanitários do bairro Camargos – 
RMBH. De Julho de 1997 à Setembro de 1997. 

 COPASA/MG- Elaboração de planilhas orçamentárias de cidades distritos de Diamantina 
- Para a CEF. De Outubro de 1996 à Dezembro de 1996. 

 COPASA/MG - Projeto de ampliação e melhorias para o S.A.A de Passatempo. De 
Agosto de 1996 à setembro de 1996. 

 COPASA/MG - Projetos técnicos do interceptor de esgotos sanitários da Avenida 
Guaicuí – RMBH. De Julho 1996 à Outubro de 1996. 

 COPASA/MG - Projeto da rede coletora de esgotos sanitários do bairro Canaã – RMBH.  
De Maio de 1996 à Julho de 1996.  

 P.M. Nova Lima - Serviços de consultoria para projetos e supervisão de obras de redes 
de esgotos, redes de drenagem pluvial, e tratamento de esgotos sanitários para a cidade 
de Nova Lima – MG. De Fevereiro de 1995 à Novembro de 1996. 

 P.M. Serra dos Aimorés - Consultoria para fiscalização das obras do sistema de esgotos 
sanitários de Serra dos Aimorés, inclusive redes coletoras, interceptores, emissários e 
E.T.E. De Março de 1995 à Novembro de 1996. 

 USIMINAS - Serviços de elaboração de projetos, incluindo localização, construção e 
operação assistida de um sistema de disposição controlada de resíduos industriais - 
Classe I, gerados na USIMINAS em Ipatinga - MG, inclusive projetos de drenagem e de 
acessos, e construção de muros de arrimo e terraplenos. De Maio de 1995 à Setembro 
de 1996. 
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 AVSI/URBEL/PBH - Projeto e apoio técnico as obras de pavimentação, redes de 
drenagem Ø 1200 mm e contenção de encosta da Rua Teixeira dos Anjos - Bairro 
Taquaril – RMBH. De Março de 1995 à Junho de 1996. 

 SUDECAP - Serviços de consultoria técnica para o projeto de renovação urbana do vale 
do Arrudas no trecho entre a Via Expressa Leste-Oeste e a Av. Castelo Branco. De 
Outubro de 1995 à Janeiro de 1996. 

 URBEL - Projetos de urbanização de favelas e becos da grande, tais como Vila 
Fazendinha, Vila Estrela e Vila Apolônia BH. Julho de 1995 à Agosto de 1995. 

 URBEL - Projetos Arquitetônicos, urbanísticos, etc do Vale do Arrudas Setembro/95. De 
Setembro de 1995 à Dezembro de 1995. 

 URBEL - Projeto de Rede de Esgotos Sanitários e Drenagem Pluvial: Desenhos da 
Rede de Esgotos Sanitários e Drenagem Pluvial da Rua do Córrego - Vila Maria B. 
Gorduras. - Belo Horizonte/MG. De Outubro de 1991 à Novembro de 1991. 

 URBEL - Rede de Esgotos Sanitários e Drenagem Pluvial: Vila Cabana do Pai Tomáz: 
Rua Flor de Minas e Adjacências; Projeto de Esgotos Sanitários e Drenagem Pluvial - 
Belo Horizonte/MG. Julho de 1991 à Agosto de 1991. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS - Projeto de Esgotos Sanitários e 
Drenagem Pluvial: Projeto de Esgotos Sanitários Bairro Alvorada; Projeto de Drenagem 
Pluvial Bairro JK; Desenhos do Projeto de Infra Estrutura da Av. Cornélio Viana. De 
Fevereiro de 1991 à Julho de 1991. 

 COPASA MG - Projeto do Sistema de Abastecimento de Água: Projeto de Melhorias: 
Nova Elevatória de água bruta P/Q-10,5 L/S, Melhorias na Casa de Química Existente - 
Santo Antônio do Jacinto/MG. De Junho de 1988 à Setembro de 1988. 

 COPASA MG - Projeto do Sistema de Abastecimento de Água: Projeto de Melhorias: 
Captação - Existentes. Desenhos - Nova Elevatória de Água Bruta P/Q = 6 L/S - 
Bandeira/MG. De Agosto de 1988 à Setembro de 1988. 

 COPASA MG - Projeto do Sistema de Abastecimento de Água: Projeto de Booster: 
Sução - Ø 600 - Aço, Recalque - Ø 500 - Aço Q = 950 L/S. – DAE. De Junho de 1988 à 
Setembro de 1988. 

 COPASA MG - Projeto do Sistema de Abastecimento de Água: Desenhos de Captação 
Flutuante em Estrutura Metálicas: Seção: Ø 300 Aço, Recalque - Ø 250 Aço, melhorias 
em Casa de Química - Existente, Projeto ETA Vazão nominal 52 L/S. Projeto 
Reservatórios; Apoiado - 450 m³ e Elevado - 200m³ - Manga/MG. De agosto de 1987 à 
Outubro de 1987. 

 CONSAB-AGROPECUÁRIA - Projeto de Abastecimento de Água para Irrigação: 
Desenhos de Captação Flutuante em Estruturas Metálicas - Pirapora/MG. De Setembro 
de 1987 à Novembro de 1987. 
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 COPASA MG - Cadastro do Sistema de Abastecimento de Água Existente: Desenhos de 
Elevatória, Reservatórios, Rede de Distribuição, E.A.T. 24 1/s e Detalhes Gerais - 
Conceição do Rio Verde/MG. De Janeiro de 1987 à Maio de 1987. 

 COPASA MG - Cadastro do Sistema de Abastecimento de Água Existente: Cadastro e 
Desenhos do Sistema - Rio Piracicaba/MG. De Maio de 1986 à Julho de 1986. 

 COPASA MG - Cadastro da Rede de Esgotos Existentes: Projeto Rede de Água - Bairro 
Pindorama, Detalhamento de Nós - Teófilo Otoni/MG. De Dezembro de 1985 à Março de 
1986. 

 Cadastro da Rede de Esgotos Existentes: Cadastro da Rede de Esgotos Existentes, 
Desenhos de Rede de Esgotos Sanitários Projetados. - COPASA MG - Ji-Paraná/RO. 
De Dezembro de 1985 à Março de 1986. 

 COPASA MG - Cadastro da Rede de Esgotos Existentes: Cadastro de Rede de Esgotos 
Existentes, Desenho de Rede de Esgotos Sanitários Projetados - Guajará-Mirin/RO. De 
Dezembro de 1985 à Março de 1986. 

 COPASA MG - Cadastro do Sistema Existente e Projeto de Rede de Esgotos Sanitários: 
Atualização Cadastral de Unidades Existentes, Desenhos de Rede de Esgotos 
Sanitários Projetados. - Corinto/MG. De Dezembro de 1984 à Novembro de 1985. 

 Cadastro da Rede de Esgotos Sanitários Existente: Desenho da Rede de Esgoto 
Existente e da Rede Projetada. - COPASA MG - Brasília de Minas/MG. De Maio de 1984 
à Fevereiro de 1985. 
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ANEXO II – CERTIFICADOS PROFISSIONAL V: SEBASTIÃO CARLOS DE CASTRO 
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ANEXO III – CARTEIRA PROFISSIONAL: SEBASTIÃO CARLOS DE CASTRO 
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