
 
 
 
 
 
 
 

PERFURAÇÃO POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO 
 

 
Obra: Perfuração poço artesiano tubular profundo, teste de vazão contínuo de 24 horas 

e teste de recuperação, análise da água, anuência prévia junto ao D.R.H. e instalação de 

conjunto de bomba submersa de 6”. 

Local: Município de Vespasiano Corrêa/RS 

 

1 – GERAL: 

A presente especificação tem por objetivo, definir os trabalhos de execução de 

poço artesiano tubular profundo, para captação de água subterrânea, que servirá ao 

Condomínio Avícola Vespasiano Corrêa, na Linha Tenente Fialho, no Município de Vespasiano 

Corrêa/RS. 

Deverá ser obedecida a documentação técnica e normas da ABNT. 

Durante a execução dos serviços a contratada deverá tomar todas as precauções 

de segurança, com vistas de garantir uma perfeita segurança ao trânsito de pessoas junto a 

obra. Para tanto, deverá manter uma sinalização adequada. 

Todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução 

da obra deverão ser fornecidos pela empresa contratada. 

A empresa contratada deverá providenciar e fiscalizar o uso de todos os 

equipamentos de segurança necessários ao andamento da obra, atendendo as 

recomendações da NR 18. 

No local existe hoje um poço perfurado de aproximadamente 190 m, de 6”, 

improdutivo. A perfuração do novo poço, será neste local, com previsão aproximada de 600m. 

Previsão de perfuração em 14”, de 0 a 16 metros – reabertura ou até a rocha-sã. Após a 

perfuração será de 8”. 

O prazo de execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, do início de obras. 

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A execução do poço tubular artesiano profundo deverá seguir as recomendações 

das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  



 
 
 
 
 
 
 

O método de perfuração deverá ser à percussão ou roto-pneumático, com 

diâmetro inicial de 14” até o topo de uma camada impermeável ou a rocha inalterada. O espaço 

anular compreendido entre a perfuração de 14” e a tubulação de revestimento de 8”, deverá 

ser preenchido com pasta de cimento com vistas a formação de uma vedação sanitária. 

Deverá ser construída uma laje de concreto com dimensão mínima de 1 m² e 

espessura de 10 cm, concêntrica ao tubo de revestimento e com declividade para as bordas. 

Deverão ser coletadas amostras do material removido com vistas a elaboração 

do perfil litológico. 

Deverá ser realizado o desenvolvimento do poço pelo método Air lift, com 

compressor compatível, até que a turbidez e o teor de areia estejam dentro dos limites 

admissíveis. 

Teste de bombeamento. 

 

3 – EXECUÇÃO: 

O teste de produção deverá ser iniciado com a instalação de bomba submersa, 

visando à obtenção ideal de explotação. 

Para a medição da vazão deverá ser utilizado um sistema com orifício calibrado, 

vertedouro ou método de recipiente de volume conhecido que possua aferição superior a 2% 

de erro, escolhido e adaptado de acordo com a vazão encontrada. 

Deverá ser instalado um tubo auxiliar de aço galvanizado ou PVC rígido de ¾” de 

diâmetro, desde a profundidade do crivo da bomba até a superfície, para a medição dos níveis 

de água.  

As medidas de níveis serão efetuadas em correspondência com as medidas de 

vazão do poço. 

Deverá ser instalada uma bomba submersa de 6”, 20 HP, 34 Estágios – 380 volts, 

trifásica, com vazão de 10.000 litros hora em 400 MCA. 

Igualmente, quadro de comando trifásico, de 20 HP, com cabo trifásico 

submersível de 3 x 25 mm 1kv. 

No orçamento estão discriminados os materiais projetados para a obra. 



 
 
 
 
 
 
 

O teste é iniciado após a confirmação do nível estático, quando a mesma medida 

for igual após intervalos de uma hora entre as medições. Esta certificação só será possível 

caso não haja interferência de poços localizados nas proximidades. 

Inicialmente é realizado o teste de vazão máxima, por um período de 24 horas, 

seguido de um período de recuperação de nível, de no mínimo 4 horas, ou até a completa 

estabilização do nível d’água. 

Se necessários, deverá ser executado teste de vazões escalonadas em quatro 

etapas de uma hora cada, com vazões progressivas, em bombeamento contínuo, sendo a 

passagem de cada etapa feita de forma instantânea, sem interrupção no bombeamento. 

A água bombeada deverá ser isenta de areia. 

Desinfecção final - A desinfecção final deverá ser procedida por intermédio da 

aplicação de solução bactericida, em quantidade que resulte concentração de 50 mg/L de cloro 

livre. 

Análise físico-química e bacteriológica - deverá ser procedida a coleta de água 

captada com vistas a realização de análise físico-química e bacteriológica da água captada. 

Relatório Final - deverá ser elaborado e entregue relatório final compreendendo o 

perfil geológico e construtivo, dados e análises do teste de bombeamento e recuperação, e 

análises físico-químicas e bacteriológicas.  

Licenciamento Ambiental – deverá ser entregue os referidos documentos, para tal 

finalidade, com a anuência prévia junto ao D.R.H., conforme portaria da SEMA nº 007/2003 de 

04.02.2003. 

 

4 – PREVISÃO DE CUSTO: 

Está previsto para estes serviços, os custos de aproximadamente R$ 191.771,60 

(cento e noventa e um mil setecentos e setenta reais e sessenta centavos). 

Vespasiano Corrêa/RS, dezembro de 2018. 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Ana Delsa Tronco Civardi 

Eng. Civil – CREA 37.522/RS 


