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ABNT - NBR 12212 e 12244.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto trata da perfuração em rochas basálticas (Aquifero Serra Geral – 

SASG) de 01 (um) poço tubular profundo, localizados na Linha São José, interior da cidade e 

município de Paial, estado de Santa Catarina, visando o abastecimento de água potável para 

consumo humano da respectiva comunidade de Linha São José. 

O projeto tem por objetivo cumprir a legislação vigente e determinar as condições a serem 

seguidas na perfuração dos poços tubular profundo, para melhor aproveitamento possível da água 

subterrânea, segundo orientações indicadas pela associação Brasileira de Normas técnicas – 

ABNT: “Projeto para captação de água subterrânea - NBR 12212/NB588” e “Construção de poço 

para captação de água subterrânea - NBR12244/NB1290”.  

 

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGIAS DO POÇO 
 

Poços em rochas cristalinas, basaltos, aquíferos fraturados/fissurados. Denomina-se 

genericamente de rochas cristalinas, aquelas que permitem a construção do poço com utilização 

de revestimento somente na parte do capeamento de solo ou de rocha inconsolidada. As rochas 

cristalinas por terem porosidade e permeabilidade quase nulas, a água circula através de 

descontinuidades, representadas pelas fraturas e fissuras geológicas que se constituem no meio de 

transmissão e armazenamento da água. São rochas de natureza ígnea, metamórfica e as 

sedimentares muito duras como os arenitos muito litificados e calcários. Todas estas rochas 

permitem que as paredes do poço se sustentem drenando a água diretamente para o interior do 

poço depois de perfurado.  

 
AQUIFERO DO POÇO 

 

O Sistema Aquifero Serra Geral (SASG) devido às suas características litológicas não 

possui porosidade e permeabilidade primárias importantes para o armazenamento de volumes 

significativos de água. O armazenamento e a circulação da água ocorrem segundo as 

descontinuidades físicas da rocha (juntas, falhas geológicas e superfícies inter derrames), 

constituindo-se em um meio heterogêneo e anisotrópico (REBOUÇAS, 1978). A condutividade 

hidráulica é muito variável e de difícil avaliação em razão da complexidade das feições 

litológicas e estruturais através das quais a água circula. 

 



GEOLOGIA LOCAL 

 

A Formação Serra Geral é constituída, preponderantemente, por basaltos toleíticos, com 

textura microcristalina e estruturas que refletem sua gênese através de sucessivos e intermitentes 

derrames de lava (LEINZ, 1949). De acordo com Ruégg (1969) e Piccirillo et al. (1988), a 

composição mineralógica essencial dessas rochas constitui-se predominantemente de plagioclásio 

(andesina), seguido de augita e pigeonita. 

O projeto de construção de poço tubular localiza-se sobre a Bacia Hidrográfica do Rio 

Irani e Região Hidrográfica do Meio Oeste – RH2. Sendo que, o aquífero a ser explorado é do 

tipo fraturado / fissural. 

A vegetação da região é formada por cobertura florestal característica da Floresta 

Estacional Decidual e Floresta Ombrófila Mista. Devido principalmente aos desmatamentos para 

ocupação agrícola e pecuária, exploração madeireira e abertura para formação de vilas, em quase 

todas as áreas do Rio Irani a vegetação original deu lugar a florestas secundárias, capoeirões, 

capoeiras, reflorestamento de exóticas, pastagens e agricultura. 

A bacia apresenta uma morfologia formada por vales e montanhas, com drenagens 

encaixadas em fraturas geológicas. Na Bacia do Rio Irani, região do município de Paial, o 

Aquifero Guarani está a uma profundidade estimada de mais ou menos quinhentos metros de 

profundidade em relação ao nível do mar, ou seja, altitudes maiores, mais profundo, altitudes 

menores mais raso, apresentando grandes vazões de água.  

Geologicamente o local a ser perfurado é formado por rochas vulcânicas da Formação 

Serra Geral. Constituídos por derrames basálticos de textura afanítica de coloração clara a escura, 

predominantemente básicos, com domínios subordinados intermediários e ácidos. Geralmente, 

são bastante fraturados, com fraturas conchoidais características. 

 

LOCAÇÃO 
 

POÇO 1 – O local escolhido situa-se na Linha São José, município de Paial, SC, com 

coordenadas (SIRGAS 2000): UTM (m): E 353.551 e N 6.989.753, Zona 22J e altitude de 604 

metros em relação ao nível do mar. 

  



 
Figura 1 – Imagem Google Earth® mostrando o local de perfuração do poço na Linha São José 

 
 

A autorização para perfuração do poço tubular profundo já existe. 

 

 

PERFURAÇÃO DO POÇO 

 

A perfuração do poço tubular profundo será executado através de perfuratriz com sistema 

roto pneumático. 

 

DIÂMETRO E PROFUNDIDADE 

  

O poço será perfurado com diâmetro de 12”(doze) ou 10”(dez) polegadas  a partir do solo, 

até atingir a rocha sã, perfura-se até atingir 12 (doze) metros com diâmetro de 8” (oito) polegadas 

na rocha sã, para cravar o revestimento, e daí por diante, a perfuração será em 6” (seis) 

polegadas, até a profundidade de 300 (trezentos) metros, caso a geologia local indicar a 

necessidade de aprofundar o poço, a perfuração poderá prosseguir ou parar em menores 

profundidades.    



AMOSTRAGEM DO MATERIAL 

 

As amostras serão coletadas de 2,0 (dois) em 2,0 (dois) metros ou todas as vezes que se  

perceber alteração na rocha, ou seja, mudança de coloração e/ou dureza, onde serão dispostas em 

embalagens com as respetivas profundidades.  

 

REVESTIMENTO 

 

O poço tubular profundo será revestido com tubo de revestimento de PVC, geomecânico, 

diâmetro interno de 6” polegadas, nervurado STD, ou aço preto DIN 2440 de 6” (seis) polegadas 

na profundidade em que for perfurado em 12”(doze) ou 10” (dez) e 8” (oito) polegadas. A 

perfuração em 12”(doze) ou 10” (dez) polegadas será no solo e rocha alterada à semi-alterada. 

Em 8”(oito) polegadas será perfurado até atingir 12 (doze) metros ou mais até encontrar a rocha 

sã, onde o revestimento será encaixado para a cimentação. Sendo que o restante da perfuração 

não será necessário o revestimento, a não ser em casos fortuitos, em que ocorrer, por exemplo, 

desmoronamento. 

Os materiais deverão ser novos, sem defeitos e de conformidade com as normas ABNT 

e/ou especificações técnicas. Caso a CONTRATANTE tenha dúvidas sobre a qualidade do 

material ofertado, reserva-se o direito de solicitar testes nos materiais. Neste caso, as despesas daí 

decorrentes correrão por conta da CONTRATADA. 

A coluna de revestimento deverá estar no mínimo a 0,5 metros acima do topo da laje, 

sendo provida da “cap“ apropriado para lacração. 

 

LAJE DE PROTEÇÃO E SELO SANITÁRIO 

 

Em relação ao selo sanitário, será efetuado no espaço anular entre a parede de perfuração 

e o revestimento. A cimentação do selo sanitário irá até a profundidade da rocha sã, com massa 

de cimento, na proporção de 1 : 2 : 3.  

Ao redor  da  boca do poço será cimentada a laje de proteção, com 1,0 (um) metro 

quadrado por 15 (quinze) centímetros de espessura, com caimento do centro para as bordas, 

visando evitar acumulo de água. 

 

 



TAMPA 

Concluídos todos os serviços, o poço deve ser lacrado com chapa soldada ou tampa 

rosqueável em pvc aditivado para segurança, ou seja, a “boca do poço” deverá ser lacrada com 

tampão apropriado, de difícil remoção por curiosos ou pessoas desprovidas de ferramentas. 

 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO 

 

A empresa contratada deverá desenvolver o poço com sistema de “air-lift” por pelo menos 

2 (duas) horas. 

 

BOMBEAMENTO 

 

Será executado com bomba submersa, com capacidade de vazão coerente com a vazão do 

poço e com duração de 24 (vinte e quatro) horas ou mais horas quando se fizer necessário. Não 

deverá haver interrupção durante o bombeamento, caso ocorra, deverá ser iniciado novo teste. As 

medições do nível de água no poço devem ser feitas com sonda elétrica, descida no interior do 

tubo guia plástico (pvc flexível, diâmetro de ½” polegada) com fio numerado de metro em metro 

e auxilio de um metro numerado em centímetros. Na medição de vazão será utilizado o método 

volumétrico, um recipiente de volume aferido, ou seja, um tambor de 220 (duzentos e vinte) litros 

x cronômetro. 

 

RECUPERAÇÃO 

 

A recuperação será iniciada imediatamente após o término do teste de bombeamento, com 

duração de 6 (seis), 12 (doze)  ou 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, constituindo na medida 

de níveis de agua ascendentes no interior do poço, através de sonda elétrica e tubo guia. 

 

DESINFECÇÃO 

 

Logo após concluído o ensaio de recuperação, a desinfecção final deverá ser feita com 

solução clorada, em quantidade tal que permita concentração de 50 mg/L de cloro livre por pelo 

menos 2 horas, devendo ser introduzida por tubos auxiliares, caso existam, e/ou solução para ser 

introduzida pela boca do poço (com mangueira e funil).  



De acordo com a NBR 12.244, se a solução utilizada for hipoclorito de sódio, deverá ser 

aplicado 0,5 litros da mesma por metro cúbico de água no poço. 

 

ANÁLISE DE ÁGUA 

 

Serão coletadas amostras de água na conclusão do último patamar do bombeamento para 

análise bacteriológica e físico-química em um prazo de 24 horas. 

O volume mínimo para coleta será de 10 litros, em recipiente limpo e não utilizado para 

armazenar outros líquidos, tendo o mesmo sido lavado pelo menos três vezes com a própria água 

do poço e devidamente vedado e identificado. 

Deverão ser analisados os seguintes parâmetros de qualidade da água: 

 
N.º PARÂMETRO 

1 Alcalinidade Total – CaCO3 (mg/l) 

2 Bicarbonatos – HCO3 (mg/l) 

3 Cálcio – Ca (mg/l) 

5 Carbonatos – CO3 (mg/l) 

6 Cloretos – Cl (mg/l) 

7 Condutividade (µS/cm) à 25ºC 

8 Cor (uH) 

9 Dióxido de Carbono livre – CO2 (mg/l) 

10 Dureza total – CaCO3 (mg/l) 

11 Ferro total – Fe (mg/l) 

12 Fluoretos – F (mg/l) 

13 Fosfatos – PO4 (mg/l) 

14 Hidróxidos – OH (mg/l) 

15 Magnésio – Mg (mg/l) 

16 Manganês – Mn (mg/L) 

17 Nitratos – N-NO3 (mg/L) 

18 Nitritos – N-NO2 (mg/l) 

19 Odor 

20 pH 

21 Potássio – K (mg/l) 

22 Sílica dissolvida – SiO2 (mg/l) 

23 Sódio – Na (mg/l) 

24 Sólidos dissolvidos totais (mg/l) 

25 Sólidos totais à 103ºC (mg/l) 

26 Sulfatos – SO4 (mg/l) 

27 Turbidez (UT) 



28 Balanço iônico (Σ cátions e Σ ânions) 

29 DBO (mg/l) 

30 DQO 

31 Coliformes Termotolerantes- E. coli 

32 Coliformes Totais 

 
Estes parâmetros são exigidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

e Sustentável – SDS, para outorga de uso de águas subterrâneas. 

 

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

 

Fica a empresa contratada encarregada de apresentar certidão de capacidade técnica de 

perfuração de poços tubulares profundos com profundidade mínima de 150m em 6” de diâmetro. 

 

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL 

 

A empresa contratada deverá apresentar Relatório Técnico Final da Obra de Captação, 

contendo no mínimo a documentação e procedimentos abaixo relacionados que devem fazer parte 

do relatório: 

• Perfil geológico da perfuração; 

• Perfil litológico da perfuração; 

• Perfil construtivo do poço; 

• Descrição geológica dos materiais do poço; 

• Ensaio de bombeamento; 

• Ensaio de recuperação; 

• Cota de boca do poço, cota do NE, cota do ND, cota do fundo do poço;  

• Profundidade das entradas de água; 

• Detalhes construtivos, interpretações, sugestões e recomendações. 

• Amostras coletadas no mínimo a cada 6 m; 

• Boletins diários de perfuração da obra assinados pelo geólogo da empresa 

CONTRATADA e pelo fiscal de obra nomeado pela CONTRATANTE; 

• ART de execução da perfuração do Responsável Técnico (geólogo); 

 

POÇOS IMPRODUTIVOS  

No caso de o poço tubular ser improdutivo, quando a Formação Geológica não tiver 

capacidade de produzir água, a contratada deverá tamponar o poço seguindo as instruções da SDS 

sobre poços improdutivos, sendo o pagamento realizado através da apresentação do boletim de 

medição dos serviços realizados. 



• A empresa contratada deverá retirar o revestimento do poço tubular profundo.  

• A empresa deverá registrar com fotos todas as etapas da perfuração. 

• Caso a contratada não consiga terminar a obra por problemas construtivos, deverá fazer 

outra perfuração em outro local em comum acordo com o Município de Paial e sem ônus 

para Município. 

 

DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

A fiscalização da obra será efetuada por um fiscal de obra ou equipe técnica da 

CONTRATANTE ou por esta designada. A CONTRATADA deverá apresentar cronograma de 

execução da obra, onde constem: 

• Previsão de início e fim da obra;  

• Preparação do canteiro de obras;  

• Perfuração;  

• Desenvolvimento;  

• Desinfecção;  

• Selo Sanitário;  

• Tampa protetora.  

 

A obra somente será iniciada com a assinatura do Fiscal de Obra da CONTRANTE no 

diário de obra, com data e horário. 

Para cada atividade a ser iniciada na obra, a CONTRATADA deverá ser autorizada pelo 

fiscal de obra designado pela CONTRATANTE. 

O recebimento de cada poço tubular será de responsabilidade dos fiscais de obra 

designados pelo Município de Paial. 

A CONTRATADA deverá manter um geólogo com experiência na perfuração de poços 

tubulares e com contrato de prestação de serviço e/ou carteira profissional assinada pela 

CONTRATADA. O profissional habilitado deverá possuir visto no CREA do estado de SC. 

A CONTRATADA deverá apresentar antes dos inícios da obra a ART de 

construção/execução do poço assinado por profissional habilitado.  

A CONTRATADA deverá deixar em local de fácil acesso, no canteiro de obras, a ART 

do Responsável Técnico pela construção/execução do poço bem como cópia da Autorização de 

Perfuração emitida pela SDS ou seu protocolo. Em caso de ocorrer uma visita ou demanda por 

algum órgão fiscalizador (CREA, IMA, Polícia Ambiental, etc), a CONTRATADA deverá entrar 

imediatamente em contato com o Município de Paial.  



OBSERVAÇÕES GERAIS 

 

A CONTRATADA deverá providenciar, junto ao Município de Paial, as vias de acesso 

para a entrada das equipes de perfuração com seus equipamentos e montagem do canteiro de 

obras com antecedência. 

A CONTRATADA deverá manter na obra um Boletim Diário de Perfuração, com 

anotação de todas as atividades e materiais empregados, com cópia para a fiscalização.  

Observação: O fiscal designado pela CONTRATANTE deverá assinar este Boletim 

Diário de Perfuração, com data e hora. Para eventuais alterações no projeto construtivo dos poços 

tubulares, somente poderão ser feitas a pedido da CONTRATANTE com concordância por 

escrito da fiscalização. 

A CONTRATADA assumirá toda a responsabilidade técnica e civil sobre as obras a 

serem executadas, nos termos das leis vigentes, inclusive com emissão das ART correspondentes 

para cada um dos poços tubulares perfurados. 

Não será fornecida água necessária aos trabalhos de perfuração. 

Não há energia elétrica no local. 

A CONTRATADA se obriga a aceitar todos os métodos de inspeção necessários para as 

medições e fiscalizações da obra. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS / GARANTIA DA OBRA 

A contratada terá 90 (noventa) dias para executar os serviços, contados à partir da 

assinatura da AF. 

A garantia da obra deverá ser de 12 (doze) meses quanto aos materiais aplicados no 

revestimento do poço. 

 

 

 

Leonir Benincá – Geólogo – CREA-SC 029364-1 

 

 

 



QUANTITATIVO ESTIMADO DE MATERIAIS 
 

PLANILHA  

PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR PROFUNDO ATÉ 300m 

Linhas São José 

Item 
 

Descrição 
 Un. Qtde. 

Unitário Total 

R$ R$ 

1. 
1.1 

Instalação do canteiro de obras 
DTM – Transporte, instalação e remoção dos 
equipamentos 

 
Un 

 
1,00 

  

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
 

Perfuração 
De 0 a 12 m com diâmetro de 8”-10”-12” - Solo 
De 12 a 100 m com diâmetro de 6” 
De 100 a 200 m com diâmetro de 6” 
De 200 a 300 m com diâmetro de 6” 
 

 
m 
m 
m 
m 
 

 
12 
 88 
100 
100 

 

  

3. 
3.1 
 
3.2 
 

Revestimento – Fornecimento e colocação 
Tubo de revestimento geomecânico STD 6” nervurado 
 
Tubo aço preto,DIN 2440 6” união soldada (se necessário) 

 
m 
 

 m 

 
12 
 

12 

  

4. Cimentação (selo sanitário) m³ 1   

5. 
5.1 

Desenvolvimento 
Ar comprimido 

 
h 

 
4 

  

6. 
6.1 
6.2 

Teste de Bombeamento 
Um patamar - contínuo 
Recuperação 

 
h 
h 

 
24 
04 

  

7. Tampão de proteção do poço Un 01   

8. Relatório completo com interpretação Un 01   

9. Análise de Água Un 01   

Total estimado para perfuração de 01 (um) poço tubular R$ 

 

 

 

Leonir Benincá – Geólogo – CREA-SC 029364-1 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 
 

 

 

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA ABNT E QUE DEVERÃO SER 

ESTRITAMENTE SEGUIDAS NAS OBRAS DO PRESENTE PROCESSO 

LICITATÓRIO 

 

 

NBR 12.212 - Projeto de poço para captação de água subterrânea.  

NBR 12.244 - Construção de poço para captação de água subterrânea.  

NBR 13.604 - Filtros e tubos de revestimento em PVC para poços tubulares profundos. 

 


