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 SETOR INDÚSTRIA DE DEFESA - ENERGÉTICOS 

 CLIENTE  DESCRIÇÃO  H.h. 
 totais 

 MAC JEE  Defesa  ▫  Projeto  Básico  e  Projeto  Detalhado  para  de  um  complexo  industrial  para  produção  de  materiais  energéticos  (explosivos)  de  alta  performance,  contemplando  as 
 seguintes unidades: 

 -  Síntese de 2,4,6 Trinitrotolueno (TNT) 
 -  Síntese de Hexogênio (RDX) 
 -  Concentração de Ácido Nítrico (NAC/SAC) 
 -  Sistema de reuso de água (WRS) 
 -  Linha de enchimento 

 •  Unidades auxiliares: 
 -  Tancagem de tolueno 
 -  Tancagem de ácidos 
 -  Estação de tratamento de efluentes industriais (ETE) 
 -  Incinerador para águas vermelhas 
 -  Utilidades: água de resfriamento, água gelada (5ºC), salmoura (-18ºC), vapor saturado e condensado, ar comprimido. 

 Abrangendo ainda as seguintes atividades: 
 -  Projeto de detalhamento arquitetônico e civil de cada prédio, produção, prédios de utilidades e prédio administrativo. 
 -  Elaboração de Manuais de Operação. 
 -  Participação em Análise de Risco dos processos de fabricação de TNT e RDX. 
 -  Elaboração de Manuais de Manutenção. 
 -  Suporte técnico durante a fabricação e montagem dos equipamentos. 
 -  Inspeção da linha TNT e RDX após a montagem e acompanhamento da produção dos primeiros lotes. 
 -  Assistência durante todo o comissionamento no cliente final. 
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 ▫  Projeto Conceitual para uma nova unidade de fabricação de 2,4,6 Trini-trotolueno ( -TNT)  780 
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 ▫  Engenharia Básica para uma unidade de fabricação de Octogênio (HMX, C4H8N4O8), abrangendo as seguintes atividades: 

 -  Desenvolvimento  do  processo  industrial  junto  ao  consultor  da  Mac  Jee,  a  partir  de  dados  de  literatura  e  resultados  obtidos  em  experimentos  em 
 nível de bancada. 

 -  Elaboração de pacote de documentos de Engenharia Básica, de forma a permitir futuro desenvolvimento de Engenharia de Detalhamento. 

 -  Elaboração de estimativa preliminar de investimento com precisão de +/- 30%. 
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