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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Dados Gerais da Localidade 

 

O núcleo que deu origem ao atual Município foi uma vila de garimpeiros denominada 

Gameleira, no começo do século XX, e, a exemplo do que ocorre em “corridas do ouro”, teve, 

posteriormente, seu declínio. O mesmo fenômeno ocorreu com o povoado de Cajueiro. Nos 

vilarejos mais antigos como Gameleira, Santo Antônio e Cajueiro, Seus moradores viviam da 

extração do ouro e da madeira de lei, principalmente aroeira, hoje extinta na Região; de fazendas 

de gado bovino; de agricultura de subsistência, onde se destacava o cultivo de arroz; de caça para 

um comércio de peles de animais silvestres; e da pesca nos rios da região. Gameleira era 

pequeno povoado de garimpo de ouro. O Acesso nessa época era feito diretamente com 

Conceição do Araguaia, através de caminhos abertos nas florestas e nos serrados. 

Por volta de 1920, houve um ataque, por parte dos índios Kaiapós, habitantes da região do 

Salobro, resultando no massacre dos moradores de Gameleira e Cajueiro, povoações próximas 

uma da outra. Dos poucos sobreviventes que conseguiram fugir, alguns voltaram e recomeçaram 

a vida do mesmo modo, reforçada naquela ocasião, pela extração do látex da havea brasiliensis. 

Em 1972, com a abertura da então rodovia PA 150 (atual BR 158), tiveram início as vilas 

de Marajoara e Pau d’Arco. A vila Marajoara iniciou com a montagem da serraria Marajoara e a 

construção de casas para os operários. A vila Pau d’Arco também teve início com a construção da 

Serraria Pau d’Arco. 

As povoações da região de Pau d’Arco tinham vida própria, independente da administração 

municipal centralizada na época em Conceição do Araguaia, e como a maioria dos municípios 

paraenses não dispunha de recursos suficientes para atender todos os núcleos populacionais sob 

sua jurisdição. 

Com a emancipação política de Redenção, passando a ser município e ter prefeito eleito e 

câmara municipal a partir de 1983, Pau d’Arco agora passa a pertencer ao município recém 

formado. 

O núcleo de Pau d’Arco prosperou, sobrepujando a povoação de Marajoara. Elevado à 

categoria de Município e Distrito com a denominação de Pau d’Arco, pela Lei Estadual nº 5.696, 

de 13 de dezembro de 1991, desmembrado de Redenção e instalado em 01 de janeiro de 1993. 
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1.1.1. Localização 

 

Pau d’Arco é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 

07º49’59” sul e a uma longitude 50º02’40” oeste. Sua população estimada em 2016 era de 5 436 

habitantes. Possui uma área de 1.678,669 km². Wikipédia 

Área: 1.671 km² 

Microrregião: Redenção IBGE/2008 

População: 5 436 hab. IBGE/2016 

PIB: R$ 58 315,08 mil IBGE/2014 

PIB per capita: R$ 10 345,06 IBGE/2014 

Cód. IBGE: 1505551 

 

 

HISTÓRICO DO SISTEMA 

 

O abastecimento de água da cidade de PAU D’ARCO é operacionalizado pela Prefeitura 

Municipal através das escolas existentes que dão suporte a população.  

 

A cidade não possui sistema de esgotamento e tratamento sanitário. 

 

A alternativa de captação de águas superficiais se torna inviável devido à vazão 

insuficiente dos cursos d’água existentes na região. Os igarapés são utilizados como recreação da 

população. 

 

ASPECTOS INSTITUCIONAIS 

 

CARACTERÍSTICAS DO ÓRGÃO OPERADOR - LOCAL 

 

O serviço de abastecimento de água da cidade desta ÁREA RURAL DE PAU D’ARCO é 

prestado pela Prefeitura. 

 

DO SISTEMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO – LOCAL 
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A Prefeitura opera unicamente o sistema de abastecimento de água com apoio no horário 

de funcionamento das escolas. Não existe sistema de esgotamentos sanitários. 

 

Produção 

 

Conforme informações do operador, a capacidade de produção atual do sistema é de no 

máximo de 5 m3/h com operação estimada de 10:00 horas diárias totalizando 120 m3/dia. 

 

Medição 

 

Não há sistema de macromedição. O volume de produção é estimado, havendo uma 

margem de erro que não se pode determinar. 

 

Não se fazem medições pitométricas periódicas e existem 1.300 hidrômetros. 

 

Cadastro Técnico 

 

Não existe um sistema de cadastro tecnicamente estruturado e mantido, que possa servir 

como um instrumento de apoio à operação e manutenção, ao planejamento e projetos e à gestão 

patrimonial. 

 

Controle Operacional 

 

Devido à falta de sistemas de macro e micromedição, o controle operacional é precário, 

limitando-se ao registro de dados e volumes estimados, sem maior precisão. O controle se faz do 

número horas trabalhadas e outros dados relevantes. 

 

Não foi implantado, até o presente, um programa de controle de perdas no sistema local. 

 

Operação e Manutenção 

 

Não existe um planejamento das atividades de operação e manutenção. A operação se 

limita à execução dos procedimentos e atividades de rotina. A manutenção é de caráter corretivo 

para os reparos e os consertos quando ocorrem os problemas. 
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O sistema de abastecimento de água da cidade de PAU D’ARCO é operado por 01 

funcionário administrativos. 
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2. ELEMENTOS PARA O PROJETO 

 

2.1. Alcance de Projeto 

Vinte anos conforme programação seguinte: 

 Ano 2021 – Estudos e projetos 

 Ano 2022 – Obras 

 Ano 2031 – Início de plano 

 Ano 2041 – Final de plano  

 
 

2.2. Parâmetros de Projeto 

 consumo per capita bruto = 150 l/hab.dia 

 coeficientes: Dia de maior consumo        k1 = 1,2. 

                   Hora de maior consumo      k2 = 1,5. 

 relação habitante / domicílio  = 5 

 
 

2.3. Critérios Básicos de Projeto 

 
2.3.1 – Tempo de funcionamento do sistema de produção (no dia de maior consumo): 

- 16 h/dia para sistemas com energia elétrica convencional. 

 

2.3.2 – Volume de reservação: 

- 1/5 do volume máximo diário. 

                

2.3.3 – Outros critérios. 

a) Diâmetro mínimo das redes :  DN50   

b) Pressão estática mínima na rede : 10 m.c.a. 

c) Coeficiente de rugosidade da fórmula de Hazen-Willians – conforme Manual de 

Hidráulica – Azevedo Neto  

 
 

2.3.4 – Para demais critérios de projeto prevalece a normalização da ABNT, pertinente a cada 

caso.              

2.4. População Atual da área de intervenção 
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Conforme levantamento cadastral, o Projeto apresentado abrange 170 lotes e uma 

população estimada de 850 habitantes para cada zona urbanizada, nesta área rural tem 2 (duas) 

zonas urbanizadas totalizando em aproximadamente 1.700 habitantes. 

 

PROJEÇÃO POPULACIONAL E DEMANDA DE VAZÕES 
          

ANO 
Pop. 

Urbana 

Nível de 
atendimento 

(100% da Pop. 
Urbana) 

Consumo 
percapta 

(l/hab.dia) 

V A Z Õ E S 

MÉDIA DIÁRIA(K1) HORÁRIA(K2) 

l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h 

2021 850 850 100 0,98 3,53 1,18 4,24 1,77 6,36 

2022 859 859 100 0,99 3,56 1,19 4,27 1,79 6,41 

2023 868 868 100 1,00 3,60 1,20 4,32 1,80 6,48 

2024 877 877 100 1,02 3,67 1,22 4,40 1,83 6,60 

2025 886 886 100 1,03 3,71 1,24 4,45 1,86 6,68 

2026 895 895 100 1,04 3,74 1,25 4,49 1,88 6,74 

2027 904 904 100 1,05 3,78 1,26 4,54 1,89 6,81 

2028 913 913 100 1,06 3,82 1,27 4,58 1,91 6,87 

2029 922 922 100 1,07 3,85 1,28 4,62 1,92 6,93 

2030 931 931 100 1,08 3,89 1,30 4,67 1,95 7,01 

2031 939 939 100 1,09 3,92 1,31 4,70 1,97 7,05 

2032 948 948 100 1,10 3,96 1,32 4,75 1,98 7,13 

2033 957 957 100 1,11 4,00 1,33 4,80 2,00 7,20 

2034 967 967 100 1,12 4,03 1,34 4,84 2,01 7,26 

2035 977 977 100 1,13 4,07 1,36 4,88 2,04 7,32 

2036 987 987 100 1,14 4,10 1,37 4,92 2,06 7,38 

2037 997 997 100 1,15 4,14 1,38 4,97 2,07 7,46 

2038 1007 1007 100 1,17 4,21 1,40 5,05 2,10 7,58 

2039 1017 1017 100 1,18 4,25 1,42 5,10 2,13 7,65 

2040 1027 1027 100 1,19 4,28 1,43 5,14 2,15 7,71 

2041 1037 1037 100 1,20 4,32 1,44 5,18 2,16 7,77 

 
2.5. População de Projeto 

Relação habitante/domicílio = 5 

No domicílios (2021) = 850 

- População inicial = 850 habitantes 

- População final = 1027 habitantes 

 

2.6. Demandas 
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PROJEÇÃO DA DEMANDA DE VAZÕES 

 

ANO 
Pop. 

Urbana 

Consumo 
percapta 

(l/hab.dia) 

Demanda 
do Sistema 

(m³/dia) 

2021 850 100 85 

2031 939 100 94 

2041 1.037 100 103 

 

 

2.6.1 – Vazão de captação 

Tempo de funcionamento das bombas = 16 hs 

 

DEMANDA DE VAZÃO DE CAPTAÇÃO 
          

ANO 
100 % da 

pop urbana 

Vazão de captação 
necessária 

Vazão 
existente 

Déficit                              
(Qexist - Qnesc) 

Vazão a ser 
implantada 

l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h 

2021 850 1,18 4,00 0,00 0 -1,18 -4,25 -1,11 -4 

2031 939 1,30 4,70 0,00 0 -1,30 -4,70 -1,39 -5 

2036 987 1,37 4,94 0,00 0 -1,37 -4,94 -1,39 -5 

 

2.7. Captação – Poços 

Conforme relatório final de aplicação a vazão prevista para poço no local é de 5,00 

m3/h  Q  10,00 m3/h. com tempo de recarga de 8,0 hs/dia. 

Como a vazão necessária para início de plano (2021) é de 4 m³/h e no fim de plano 

(2041) é de 5 m3/h, deverão ser perfurados 02 poços no início do plano (2022) para atender as 02 

(duas) zonas urbanizadas. 

 

2.8. Estimativa de Reservação 

Consumo máximo diário (início de plano) = 85 m3 

Consumo máximo diário (fim de plano) = 94 m3 

Capacidade de reservação = 1/5 do consumo máximo diário 

Volume necessário em início de plano = 21 m3 

Volume necessário em fim de plano = 25 m3 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Projetado por:  

 

Conj. Cidade Nova VII, We 70, 362-B ~ Fone (91) 3273.9479 ~ Ananindeua/PA 

Escritório: Pass. Eunice Weaver, 09 – Sala 06 ~ Fone (91) 3244.1432 ~Belém/PA 
V – 00 

 

9 

 

Para efeito de padronização adotaremos o volume de 30m3, para cada zona 

urbanizada. 

 

 
3. ESTUDOS DE CONCEPÇÃO 

 

3.1. Fontes de Produção 

 

Foram estudadas duas fontes de produção para a Sede do Município de PAU D’ARCO. 

Captação 1 – no Rio que margeia a localidade. 

Captação 2 – subterrânea por poços. 

Na primeira opção de captação, o Rio apresenta vazão insuficiente para um novo 

acréscimo de demanda, visto que sua capacidade já está no limite máximo ocasionando 

interrupções na rede de abastecimento. 

Na segunda opção de captação, será por poços que apresentou-se mais econômica. 

Com 02 poços para o atendimento em final de plano (2041). 

A água a ser captada dos poços necessitará somente de simples desinfecção por cloro 

e flúor aplicada na área de reservação, portanto foi adotada a captação subterrânea como a mais 

adequada para atender a Sede do Município de PAU D’ARCO. 

 

 

4. SISTEMA PROPOSTO 

 

4.1. Captação 

A captação será de 02 (dois) poços a serem perfurados com profundidade de 100 

metros de profundidade, composto com diâmetro de 8 polegadas, edutor de 2 polegadas e bomba 

submersa. 

Os poços P1 e P2 serão localizados na Travessa F entre a Rua Sem Denominação e 

Estrada da Piçarreira. 
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4.2. Adutoras de água bruta 

A adutora AAB1 interligará os poços P1 e P2 até a etapa do tratamento. E serão em 

PVC-DEFOFO com diâmetros estimados de 60mm cada e se interligarão antes da entrada do 

reservatório apoiado com diâmetro estimado de 60mm. 

 

4.3. Tratamento 

O tratamento proposto será através de Desinfecção e Fluoretação. A desinfecção dar-se-á 

por adição de composto de cloro por meio do Clorador de Partilhas SANY-CLOR 5000 ou 

equivalente.  

 

4.4. Adutoras de água tratada 

A adutora AAT1 interligará ao reservatório elevado de 30m³. Serão em PVC-DEFOFO 

com diâmetros estimados de 60mm. 

 

4.5. Reservação 

A reservação de água será com 01 (um) reservatório elevado, em ferro fundido e corpo 

de tipo taça, com capacidade total de 30m3. 

 

4.6. Rede de distribuição 

A rede de distribuição será em PVC CL12 e DEFOFO com diâmetros variando de 32 a 

75mm. 

 

5. PROJETO BÁSICO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

 
 

5.1. Dados Populacionais 

Para o dimensionamento das unidades de produção, recalque, distribuição e 

subestação, foram levantados pelos técnicos, cerca de 850 habitantes, provenientes de 170 

domicílios existentes, adotando-se um percapita de 5 hab./casa. 

 

Vazão adotada para o sistema; 
 
Qb = 4 m3/h para uma projeção de 10 anos (ver tabela do ítem 2.6.1) 
 

Qb = 5 m3/h para uma projeção de 20 anos (ver tabela do ítem 2.6.1) 
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Captação Subterrânea profunda 

 

Capacidade de produção do Manancial explorado, características: 

- 02 poços de 8” de diâmetro x 100 m de profundidade; 

- Tubos de sucção dos poços de 2” de diâmetro e 80 m de comprimento com tubo aberto em boca 

de sino na extremidade de sucção e união com diafragma restritor de vazão na conexão com o 

barrilete; 

- Barrilete ramificado com diâmetros de 2”. 

A captação será feita através de um sistema de 02 (dois) poços, cada zona 

urbanizada um com vazão de 5 m³/h.  

   

5.2.  Elevatória e adutora de recalque  

Considerando a capacidade de produção da captação profunda do sistema projetado da 

ordem de 5 m³/h e considerando que a capacidade de bombeamento dos conjuntos elevatórios 

projetados deverão ser de 5 m³/h para a altura manométrica de 100 m.c.a, especificamos o 

conjunto elevatório submerso: 

O sistema elevatório será constituído de um conjunto motor-bomba submersa que 

recalcará água do poço para o reservatório apoiado através de uma adutora. A energia elétrica 

necessária para o acionamento do conjunto elevatório virá a partir da subestação rebaixadora de 

tensão de 45 KVA, para os 02 (dois) poços, ligada à rede elétrica de alta tensão existente. O 

dimensionamento hidráulico apresentado a seguir, deverá ser reavaliado após a execução do 

poço em função de sua vazão e respectivo nível dinâmico. 

 
 

5.3.  Tubulação de recalque 

5. Número de poços para a Vazão de Adução (vazão média do dia de maior consumo) 

 Vazão média de um poço Qp = 5 m³/h 

 Número de poços    

   - na 1a. Etapa Np1 = Qb1 / Qp = 1 u 

   - na 2a. Etapa Np2 = Qb2 / Qp = 1 u 

 Adutoras dos poços    

 Vazão média de um poço em m³/s Qs = 0,001 m³/s 

 Diâmetro de Bresse, m D = 1,2 * Raiz(Qs) =  0,050 m 

 Diâmetro adotado, mm D = 1,2 * Raiz(Qs) =  50 mm 
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Sugerimos a bomba submersa de eixo vertical da marca LEÃO ou similar, mod. 

500/002/xxyy+R20-2-08, Pot-motor= 10 CV 

 

5.4.  Subestação Rebaixadora de Tensão 

 

Potência aproximada da subestação no máximo de 45 KVA fornecido pela Concessionária, 

para cada poços considerando cargas elétricas da iluminação externa, sinalização etc.; 

 
 
 

5.5.  Reservação 

 

Calculo do Reservatório: 

31

1000*5

**
m

KqP
RTOTAL 








  

 

 
DEMANDA DE RESERVAÇÃO 

          

ANO 
100 % da 

pop urbana 

Volume 
necessário 

Volume existente 
Déficit                             

(Vol.exist - 
Vol.nesc) 

Volume a ser 
implantado 

l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h 

2021 850 20400 20 0 0 -20400 -20 -21.000 -21 

2031 939 22536 23 0 0 -22536 -23 -23.000 -23 

2036 987 23688 24 0 0 -23688 -24 -24.000 -24 

2041 1037 24888 25 0 0 -24888 -25 -25.000 -25 

          
OBS: PARA RESERVAÇÃO FOI CONSIDERADO 1/5 DA DEMANDA DIÁRIA.   

 

               Adotar                Relev.= 30 m3.  

O volume de água a ser reservado, será de 30 m3, para atendimento diário, ao longo das 

24 horas, no final de plano (ano 2041). 

- Reservação  a ser adotada 

Para a reserva será construído 02 (dois) reservatórios de 30m³ de reserva elevada em 

ferro fundido tipo taça para cada zona urbanizada, o reservatório elevado ficará sobre uma torre 

de 12 m de altura, para atender a pressão dinâmica mínima no ponto mais 
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desfavorável e que abastecerá, por gravidade, a rede de distribuição, que atenderá perfeitamente 

o DÉFICIT, conforme verificado no Estudo de Concepção.   

 
 

5.6.  Rede de Distribuição 

Para o cálculo da rede de distribuição foi utilizado o método de Hardy-Cross para o 

dimensionamento da tubulação e a fórmula Hazen-Williams para as perdas de carga adotando-se 

tubos de PVC DEFOFO e PVC PBA, CL 12, rígidos (C=140). 

 
 

 

Dados populacionais 
 

 População Atual (2010) 
  

Número de residências existentes 170 lotes 

População atual: 170 x 5  850 hab 

 
 

 População Projetada (2030) 
 

Número de residências projetadas 270 lotes 

População projetada: 270 x 5 1.037 hab 

 
 
 
 
Parâmetros adotados 

 

Diâmetro máximo DN = 75 mm 

Diâmetro nas derivações DN = 32 mm 

Pressão dinâmica mínima 10 mca 

Pressão estática máxima 50mca 
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Parâmetros de projeto para o cálculo da rede 

 

O dimensionamento da malha de principal foi desenvolvido com base nos seguintes 

parâmetros básicos, utilizando-se o programa da TIGRE CREDE: 

 

- Alcance do projeto ano 2041 

- População a ser abastecida 1.037 hab 

- Cota “per-capita” 100 l/hab*dia 

- Coeficiente do dia de maior consumo K1=1,2 

- Coeficiente da hora de maior consumo K2=1,5 

- Período de atendimento ao público 24 horas 

- Coeficiente de rugosidade (Tubo PVC) C=0,06 mm 

  Fórmula Universal  

 

 

 

Calculo da Vazão de Distribuição 

VAZÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

     

 
ANO 

90 % da pop. 
urbana 

Vazão distribuição 

 l/s m3/h 

 2021 850 1,77 6 

 2031 939 1,96 7 

 2036 987 2,06 7 

 2041 1037 2,16 8 

 

Q2= (P x q x K1 x K2)/24 = 8m³/h  

 
 
Cálculo da malha principal 
 

Para o dimensionamento da malha principal, utilizou-se o método de Hardy-Cross, próprio 

para sistemas dotados de circuitos fechados, com a determinação das perdas de carga de cada 

trecho através da Fórmula Universal, bem como utilizou o programa da TIGRE CREDE para um 

dimensionamento mais prático. 

Na aplicação do método, utilizou os seguintes dados: 
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- Área de influência dos nós; 

- Vazões nodais; 

- Comprimento da tubulação de cada trecho, entre nós; 

- Coeficiente de rugosidade da Fórmula Universal; 

- Pressão mínima nos anéis: 10 m.c.a 

 
 
Como resultado obtêm-se: 

- Perda de carga em cada trecho; 

- Vazões nos trechos; 

- pressão e cota piezométrica nos nós; 

- Cota do nível d’água no reservatório de distribuição (existente na cidade) 

Obs.: Ver planilha de cálculo anexa. 

 
 
Vazões nos pontos de carregamento 

 As vazões nos pontos de carregamento em número de 06 (seis) foram determinadas tendo 

em vista as suas áreas de influência. 

  
 

Nó 
Vazão  

(l/s) 

N4 1,43 

N7 1,43 
N12 1,43 
N15 1,43 
N25 1,43 
N28 1,43 

  

TOTAL 31,00 

 
 

 
 
Tubulações 

O comprimento total da rede de distribuição é de 9.101,00 metros com diâmetro variando 

de DN 150 mm a DN 50 mm, conforme quadro resumo abaixo: 
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 Como a rede de distribuição será implantada em duas etapas devido ao recurso 

disponibilizado estar abaixo do previsto para o projeto global, na primeira etapa se executará a 

extensão total de 9.101,00 metros em tubo de PVC DEFOFO e PVC PBA classe 12. 

 
 

 

TUBULAÇÃO TOTAL PARA O PROJETO 

DIÂMETRO (mm) MATERIAL 
COMPRIMENTO 

(m) 

50 PVC- PBA Classe 12 5.000 

75 PVC- PBA Classe 12 0 

100 PVC- PBA Classe 12 66 

   

   

   

TOTAL  5.066 

  
 
 
 

5.7. Ramal Predial 

 
Serão contempladas inicialmente pelo projeto as 20 ligações para dar o start no sistema de 

abastecimento de água das zonas urbanizadas e depois fará um cronograma para atender os 

demais lotes, do tipo PVC JS Ø 20 mm. 

 
 

5.8. Tratamento 

 

Desinfecção: A desinfecção dar-se-á por adição de composto de cloro por meio do 

Clorador de Partilhas SANY-CLOR 5000 ou similar. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS GERAIS: 

 

* Objetivo: 

 O presente Sistema de Abastecimento de Água será construído com o objetivo de 

suprir, com água potável, da área Rural na apresentação deste Relatório, melhorando 

assim as condições de saúde e saneamento das populações. 

 

1.1 – LIMPEZA DO TERRENO 

A limpeza do terreno deverá ser executada de modo a deixar completamente livre 

não só as áreas onde serão implantadas as obras, como também os caminhos 

indispensáveis para o transporte de materiais. 

O terreno será totalmente limpo de todo o entulho, sendo desmatado e destocado 

retirando-se raízes, troncos, tocos e arbustos que prejudiquem a boa execução das obras. 

 

1.2 – LOCAÇÃO DA OBRA 

Após o atendimento do item anterior, deverão ser providenciados os serviços de 

topografia necessários à locação. 

Após a execução de terraplanagem, serão executados os nivelamentos, contra 

nivelamentos de vias e platôs. 

Deverão ser observadas rigorosamente as cotas previstas no projeto fixando-se 

previamente a referência de nível a obedecer, a qual é indicada no projeto. 

 

1.3 – MOVIMENTO DE TERRA 

As escavações serão executadas dentro das necessidades do projeto e de acordo 

com a topografia do terreno. 
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Os fundos das cavas deverão ser nivelados e as paredes laterais do corte, tanto 

quanto possível verticais. 

Quando necessário os locais escavados deverão ser adequadamente escorados, 

de modo a garantir a segurança dos operários. 

As escavações em rocha, se necessárias, deverão ser executadas por pessoal habilitado. 

O esgotamento das cavas de fundações, se necessário deverá ser feito com 

bombas adequadas. 

 

1.4 – ATERROS E REATERROS 

Os aterros deverão ser executados com material arenoso, isento de matéria 

orgânica. 

Deverão ser espalhados em camadas nunca superior a 0,20 m de altura e 

compactados com equipamento mecânico apropriado ou manualmente. 

Será adotado processo idêntico para o reaterro das áreas remanescentes das 

escavações, para regularizar o terreno. 

 

1.5 – SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DO SOLO, PROJETOS DE 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAIS 

As fundações e estrutura serão executadas em obediência ao projeto e 

 detalhes específicos elaborados pela CONTRATADA, com base na Sondagem SPT de 

simples reconhecimento do solo realizada pela CONTRATADA obedecendo as normas 

NBR 6484 e NBR 6502. O laudo de Sondagem bem como os Projetos de fundações e 

estruturais deverão ser apresentados à CONTRATANTE em 02 (duas) cópias e seus 

respectivos arquivos magnéticos dos projetos de cálculo estrutural; de instalações 

elétricas e de fundações especiais  para sua apreciação. 

 

1.6 - CONCRETOS 

Os materiais empregados no preparo do concreto, deverão obedecer as precisões 

da ABNT. 
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A dosagem do concreto dependerá do fim a que se destina, obedecendo-se em 

princípio as indicações que se seguem: 

a) Concreto magro 

1:4:8 (cimento, areia e brita) 

b) Concreto ciclópico 

1:3:6 (Cimento, areia e brita) 

c)Concreto armado 

1:2:4 (Cimento, areia e brita) 

 

1.7 – CONCRETO ARMADO 

A execução do concreto estrutural obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural 

apresentado pela CONTRATADA, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o 

assunto, além das que se seguem: 

O fck mínimo do concreto armado será de 250 Kgf/cm². 

As formas deverão ter as armações e os escoramentos necessários para não sofrerem 

deslocamentos ou deformações quando do lançamento do concreto fazendo com que, por 

ocasião da desforma, a estrutura reproduza o que foi determinado em projeto. 

Antes do lançamento do concreto, deverá ser procedida a limpeza das formas 

molhando-as até a saturação. Deverão estar perfeitamente estanques, a fim de evitar a 

fuga de nata do cimento. 

A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no 

que se refere a posição, bitola, dobramento e recobrimento. 

Antes de colocadas nas formas, as barras de aço deverão ser limpas não se 

admitindo a presença de graxas, tintas ou oxidação acentuada. 

Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto. 

O controle de qualidade do concreto será efetuado de acordo com as prescrições 

da ABNT. 

O consumo mínimo de cimento será de 300 Kg/m³ de concreto, para toda a 

estrutura acima do nível do solo e não em contato com a água, e 360 Kg/m3 para a parte 
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da estrutura situada abaixo do nível do solo e para aquelas que venham a estar em 

contato com a água. 

A relação água/cimento não deverá exceder 0,50 litros /Kg de cimento, quando se 

tratar de concreto em contato com água. 

O concreto deverá ser dosado de modo a se obter uma tensão mínima de ruptura a 

compressão indicada no projeto estrutural. 

O preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo 

mínimo de 02 minutos, contados após o lançamento de todos os componentes na 

betoneira. 

A descarga da betoneira deverá dar-se diretamente sobre o meio de transporte. 

O lançamento do concreto deverá ser feito sempre dentro dos 30 minutos que 

seguirem a confecção da mistura, observando-se ainda: 

a) Não será permitida a utilização de concreto re-misturado, 

 b) A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento, com 

cuidados especiais na localização dos trechos de interrupção de área. 

 c) A altura máxima de lançamento será de 2,00 m. 

O enchimento das formas deverá ser acompanhado de vibração mecânica, exceto 

em obras de pequeno porte, e a critério da fiscalização. 

Será empregado vibradores de imersão, evitando-se o engaiolamento do agregado 

graúdo, falhas ou vazios nas peças. 

De cada 50 m³ de concreto, serão retirados corpos de prova cilíndricos para ensaio 

de ruptura a compressão, aos 7 e 28 dias. 

Cuidados especiais deverão ser tomados na cura do concreto especialmente nos 

primeiros 7 dias, tais como: 

a) Vedar todo o acesso ou acúmulo de material nas partes concretadas, 

durante 24 horas após sua conclusão; 

b) Manter as superfícies úmidas, por meio de sacaria ou areia molhada, 

etc... 

As formas somente poderão ser retiradas observando-se os prazos mínimos 

seguintes (NB-1): 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Projetado por:  

 

Conj. Cidade Nova VII, We 70, 362-B ~ Fone (91) 3273.9479 ~ Ananindeua/PA 

Escritório: Pass. Eunice Weaver, 09 – Sala 06 ~ Fone (91) 3244.1432 ~Belém/PA 
V – 00 

 

5 

a) Faces laterais: 03 dias; 

b) Faces inferiores, mantendo-se escoras convenientemente espaçadas: 14 

dias; 

c) Face inferior sem escoras: 21 dias; 

Na retirada das formas deverão ser evitados choques mecânicos. 

 

1.8 – CONCRETO APARENTE 

O concreto aparente liso deverá apresentar uniformidade e homogeneidade de 

colocação e textura, além da regularidade da superfície. 

As formas serão em madeira de lei aparelhada ou chapadas de madeira 

compensada, revestidas com filme plástico, de fabricação madeirite ou similar. 

Será vedado a untagem com óleo queimado ou material que posteriormente 

venham a prejudicar a uniformidade de coloração. 

O concreto a ser empregado deverá ser sujeito a rigoroso controle no sentido de 

ser obtido material de qualidade invariável. 

A interrupção do lançamento do concreto deverá ser prevista de modo que sejam 

praticamente invisíveis as linhas de emendas decorrentes desse processo. 

 

1.9 – CONCRETO MAGRO 

Será utilizado para lastro de piso apoiado diretamente no terreno. Será lançado 

sobre a base de pedra britada, após conveniente apiloamento do terreno e da base. O 

lastro de concreto deverá apresentar a espessura mínima de 8 cm. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

2.1 - GENERALIDADES 

A execução dos serviços gerais de construção deverá obedecer as especificações 

abaixo discriminadas, bem como as normas técnicas da ABNT. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Fiscalização. 
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2.2 – INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS 

Constarão 02 (dois) depósitos necessários ao acondicionamento dos materiais 

descobertos (areia, brita, ferro, tijolo, etc...), bem como os depósitos cobertos para o 

acondicionamento de materiais que não podem ficar ao tempo (cimento, esquadrias, 

etc...). 

Deverá ser previsto um cômodo para os serviços de escritório, local onde sempre 

estarão a disposição os desenhos e memoriais do projeto incluíram também as 

instalações sanitárias provisórias, bem como as instalações de água, luz e força, 

necessárias para execução da obra. 

 

2.3 - ALVENARIA 

As alvenarias deverão ser executadas em tijolo maciço de seis furos, de boa 

qualidade de aresta vivas. As fiadas deverão ficar perfeitamente niveladas as paredes 

deverão ter prumo perfeito e os cantos em ângulo reto, sendo obedecidas rigorosamente 

às dimensões indicadas no projeto. 

Antes de assentados os tijolos deverão ser rigorosamente molhados. 

           No alojamento do operador deverá ser executado um vão em elemento vazado 

(combogó) conforme projeto arquitetônico. 

Na elevação das paredes deverão ser deixados os rasgos e passagens para as 

canalizações de água e esgoto, eletricidade, bem como para a fixação dos caixilhos das 

janelas e portas. 

 

2.4 – Coberturas e Forros 

As coberturas serão executadas em telha de barro tipo colonial. A declividade das 

coberturas é indicada no projeto e a montagem das telhas deverá obedecer as instruções 

do fabricante. 

As telhas serão assentadas em estrutura de madeira de lei, serrada, sem falhas ou 

empenos. As peças de madeira terão dimensões compatíveis com as cargas a suportar e 

os vãos a vencer. 
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Os beirais serão executados nas dimensões indicadas em projeto e deverão ser 

encaliçados com argamassa de cimento e areia. 

Os forros deverão ser executados em lambril de PVC L=10cm, na cor branca com 

acabamento no mesmo material. 

 

2.5 - Revestimento 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer 

revestimento. Deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia, 

encobrindo-as totalmente. 

Os revestimentos deverão ser iniciados após a colocação das tubulações de água, 

esgoto e energia elétrica que ficarão embutidos na alvenaria. 

O revestimento em paredes de banheiro e áreas molhadas deverá ser executado 

em lajota cerâmica tipo A na cor cinza claro, sobre emboço e deverá ser executado por 

profissionais especializados e as peças antes de serem assentadas, serão imersas em 

água por um período de 24 horas. 

Depois de concluído o assentamento, será executado o rejuntamento com 

argamassa própria para rejunte na cor grafite. 

As paredes em alvenaria do muro de cercamento da área do sistema, bem como 

as paredes do alojamento do operador deverão ser chapiscadas e rebocadas de forma a 

obter um revestimento liso e uniforme. 

Não serão aceitos rebocos rústicos ou simplesmente desempenados, com falhas 

grosseiras nem revestimentos cerâmicos com trincas ou falhas de fabricação ou de 

assentamento, devendo o serviços serem refeitos imediatamente após a indicação da 

falha pela FISCALIZAÇÃO.     

As argamassas a utilizar para os diversos tipos de revestimentos são as seguintes: 

a) Chapisco: cimento e areia no traço 1:5; 

b) Massa única: barro e areia no traço 1:3, com 150 kg de cimento por m³ de 

argamassa. 

c) Assentamento de pisos e revestimento cerâmico: Cimento, barro e areia, 

ao traço de 1:3:8. 
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2.6 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS 

O Sistema de impermeabilização indicado para a Obra deverá ter características 

elásticas, de modo que as deformações térmicas ocasionem um trabalho de fissuração 

axial no sistema impermeabilizante. 

O Sistema Impermeabilizante deverá ser executado em MANTA ASFÁLTICA 

impermeabilizante à base de asfalto modificado com elastômeros de SBS (copolímero 

estireno-butadieno-estireno), estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de 

poliéster, previamente estabilizado. As características técnicas da manta 

impermeabilizante deverão obedecer à NBR9952 

Deverá ser realizado teste de estanqueidade, antes da execução da proteção 

mecânica, enchendo o reservatório de forma gradativa, a fim de verificar-se possíveis 

falhas na estrutura. A argamassa utilizada para a execução da proteção mecânica será de 

cimento e areia no traço 1:3, desempenada com espessura mínima de 3 cm, no piso do 

reservatório. Esta argamassa deverá subir nas paredes do reservatório até uma altura 

mínima de 30 cm e estruturada com tela plástica ou galvanizada conforme detalhe anexo. 

Preparação da superfície: A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de 

pó, areia, resíduos de óleo, graxa ou desmoldante, etc. Sobre a superfície horizontal 

úmida, executar regularização com caimento mínimo 1% em direção aos pontos de 

escoamento da água, preparada com argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, 

adicionando-se 10% de emulsão adesiva acrílica na água de amassamento para maior 

aderência ao substrato. Essa argamassa deverá Ter acabamento desempenado, com 

espessura mínima de 2 cm. 

 

Na região das tubulações, deverão ser criadas depressões de 1 cm de 

profundidade, com área de 40 x 40 cm com bordas chanfradas para nivelar toda a 

impermeabilização após a colocação dos reforços previstos neste local. 

Promover a hidratação da argamassa para evitar fissuras de retração e 

destacamento, bem como realizar testes de escoamento, identificando e corrigindo 
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possíveis falhas. Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio de 

aproximadamente de 8 cm. 

Sobre a camada regularizadora deverá ser aplicada uma demão de primer de 

solução asfáltica com rolo ou trincha e aguardar a secagem por no mínimo 2 horas e após 

iniciar a aplicação da manta pelas laterais e posteriormente o fundo do reservatório 

alinhando a manta asfáltica de acordo com o requadramento da área. 

A aderência total da manta SBS 4 mm deverá ser conseguida com o auxílio do 

maçarico de gás GLP, sendo que nas emendas das mantas deverá haver sobreposição 

de 10 cm, que receberão biselamento para proporcionar perfeita vedação. Sendo que a 

manta deverá ser fixada a cada 2,5m de altura com pinos de aço ou ferro galvanizado e 

arruela de diâmetro de 3cm a cada 50cm. Esses pontos deverão ser cobertos com tiras 

de manta SBS 4mm. 

As tubulações deverão ser fixadas com flanges e contra flanges para um perfeito 

arremate da impermeabilização e não poderá haver emendas das tubulações embutidas 

no concreto. 

Antes e após a conclusão dos serviços de impermeabilização deverão ser 

realizados testes de carga e 03 (três) dias após a conclusão dos serviços o reservatório 

deverá ser cheio. 

 

 

2.6.1 – TELA TIPO ALAMBRADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO 

No muro de cercamento, a partir da parede em alvenaria até a altura de 2,00m, 

conforme detalhado em projeto arquitetônico, deverá ser executado fechamento em tela 

tipo alambrado em aço galvanizado malha #2” , fixadas na alvenaria e moirões  com 

grampos de aço com duas pontas, devendo ser assentadas de forma que permaneçam 

perfeitamente esticadas. 

 

2.7 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

As tubulações para água e esgotos deverão ser embutidas nas paredes e pisos. 
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Serão utilizados tubos em PVC rígido na classe e diâmetros apropriados ao fim a que se 

destinam, marca TIGRE ou similar. 

Não serão aceitas improvisações no lugar das conexões. 

As louças sanitárias, a saber, vaso sanitário sifonado e pia sem coluna deverão ser 

na cor branca. A caixa de descarga será do tipo sobrepor em plástico resistente na cor 

branca, bem como o assento e tampa do vaso sanitário. 

Os acessórios deverão ser todos em louça, a saber, 01 (um) cabideiro de sobrepor, 

01 (um) toalheiro de sobrepor, 02 (duas) saboneteiras de sobrepor, 01 (uma) papeleira de 

sobrepor, bem como a torneira com canopla, chuveiro e registro de pressão com canopla. 

Deverão ser executados caixas de inspeção, tanque séptico e sumidouro em 

alvenaria rebocada, para onde deverão ser encaminhados os esgotos do banheiro do 

alojamento do operador do sistema. Deverá ser executada a ventilação do tanque séptico 

em tubo PVC rígido 75 mm, fixado junto a parede do alojamento através de braçadeiras, 

finalizando numa curva 90 em PVC rígido até a altura do telhado. 

   Deverá ser executado sistema eficiente de drenagem das águas pluviais na área 

do sistema através de caixas de alvenaria com seixo, interligadas através de tubulação de 

esgoto em PVC de 100mm de diâmetro, sendo encaminhadas até a drenagem do 

logradouro. 

 

2.8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A Subestação rebaixadora de tensão funcionando será utilizada da Concessionária 

EQUATORIAL. Será de total responsabilidade da Contratada o pagamento das de todas 

as taxas e emolumentos referentes à legalização da subestação. 

O alojamento do operador deverá Ter dois pontos de iluminação fluorescente, 

sendo uma luminária tipo calha tubular com reator completa de 20 W no Banheiro e outra 

com a mesma especificação de 40 W no compartimento principal, com comandos 

(interruptores) independentes. Deverão ser instaladas 03 tomadas universais, sendo duas 

no compartimento principal e uma no banheiro. 

Deverá ser executada iluminação noturna em poste na área do sistema, com 
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acionamento através de relés fotoelétricos, conforme projeto de urbanização e 

especificado em Planilha Orçamentária. 

 

2.9 - PINTURA  

Todas as superfícies à pintar deverão estar secas, cuidadosamente limpas (isentas 

de pó), retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destina. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca devendo observar um intervalo de 4 horas entre duas demãos 

sucessivas: as tintas à base de PVA permitem um intervalo de 03 horas. 

As superfícies rebocadas deverão, após um prazo mínimo de 30 (trinta) dias 

consecutivos, serem preparadas com selador PVA e posteriormente pintadas. 

Igual cuidado haverá entre um intervalo mínimo de 24 horas cada demão de massa. 

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e após serem cuidadosamente 

limpas e isentas de pó, deverão receber duas demãos de líquido selador e após a 

secagem completa do selador será aplicada uma demão de verniz. 

Quando solicitada pelo Contratante a Contratada deverá providenciar a pintura do 

logotipo da Administração da PMSB no reservatório elevado, conforme dimensões e 

modelos apresentados. 

 

2.10 – PLACAS 

A Contratada deverá providenciar a confecção e instalação da placa da obra nas 

dimensões 3,00-2,00m conforme modelo apresentado no anexo do projeto. 

 

2.11 - FÔRMAS  

As fôrmas deverão ter as armações e os escoramentos necessários para não 

sofrerem deslocamentos ou deformações no lançamento do concreto, fazendo com que, 

por ocasião da desforma, a estrutura reproduza o que foi determinado em projeto. 

As fôrmas utilizadas na concretagem deverão ser bem aparelhadas, estanques e 

suportar com segurança as cargas que lhe foram transmitidas. 
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Os pontaletes terão secção com dimensões mínimas de 3" x 3", devendo ser, 

devidamente, contraventados. 

Não deverá haver mais do que 01 (uma) emenda em cada pontalete, devendo a 

mesma ser efetuada fora do terço médio da peça. 

Antes do lançamento do concreto, as fôrmas deverão ser limpas, molhadas e 

perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata do cimento. 

A retirada das fôrmas, deverá ser efetuada obedecendo às recomendações da 

ABNT e a orientação da CONTRATANTE. 

 

2.12 - ARMADURA (FERRAGENS)  

 As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 e CA-60 de acordo 

com o projeto estrutural. o dobramento, o número, a posição e a bitola das barras 

obedecerão rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 

da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. não serão permitidas 

emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação das armaduras nas fôrmas deverão ser terminadas em tempo hábil, 

antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela CONTRATANTE. 

 

2.13 - LIMPEZA 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão 

apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos 

com as instalações efetivamente ligadas as redes de serviços públicos. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 

 

Não será fornecido à CONTRATADA nenhum equipamento, a qual deverá colocar 

a disposição da obra tudo o que for necessário à perfeita execução dos serviços. 

O conjunto elevatório será composto de : 
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a) Motobomba submersa com: Bombeador em ferro fundido (GG-20), rotores de bronze 

(SAE-40), eixo de aço inoxidável e motor elétrico trifásico conforme rede existente, 220 

volts, 60 HZ, lubrificado a água. 

b) Chave compensadora automática de partida, 220 Volts trifásico, 60 HZ, montado e 

acondicionado em caixa metálica, equipada com voltímetro, amperímetro, horímetro e 

pára-raio. 

c) Manômetro de pressão, mostrador  3”e rosca de ½” 

d) Hidrômetro multijato magnético  ½”com vazão nominal de 0,75 m³/h e vazão mínima 

de 0,03 m3/h 

 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUÇÃO 

 

4.1 – IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

O canteiro deverá ser implantado próximo ao local das obras e serviços através da 

construção de depósitos de materiais, escritório e demais dependências necessárias ao 

bom andamento dos serviços. 

4.2 – LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO 

Em toda a extensão onde serão implantadas as tubulações, o terreno deverá ser 

limpo removendo-se totalmente a vegetação existente, inclusive tocos, raízes e detritos. 

 

4.3 – SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E DEMARCAÇÃO DE VALAS 

A tubulação a ser assentada deverá ter seu eixo demarcado, através de 

estaqueamento de 20 em 20 metros, devendo-se assinalar os pontos onde serão 

instaladas conexões, registros, ventosas, além disso, cruzamento em nível com outras 

tubulações ou elementos enterrados. 
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4.4 – TRANSPORTE DE MATERIAIS 

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento devem ser 

tomados medidas especiais, para evitar os choques e atritos que afetam a integridade de 

material ou o seu revestimento. 

Não será colocado nenhum tubo ou peça especial que apresente ranhuras ou 

trincas, mesmo no revestimento. 

 

4.5 – MOVIMENTO DE TERRA 

Compreenderá este item todas as operações necessárias ao movimento de terra 

para a implantação dos sistemas definidos no projeto. 

 

4.5.1  - ESCAVAÇÕES 

Após a locação do sistema a ser implantado iniciar-se-ão os serviços de 

escavações. Estas deverão ser feitas com equipamentos mecânicos ou manualmente. 

A largura total das valas para tubos de PVC será, normalmente, 30 cm, maior do 

que o diâmetro nominal da tubulação. 

A profundidade das valas para tubulações de PVC,será tal que resulte um 

recobrimento mínimo de 80 cm, independente do local de aplicação. Esta altura só poderá 

ser modificada com o consentimento da FISCALIZAÇÃO. 

Caso o fundo das valas apresentar pedras ou matacões, este deverá ser 

perfeitamente regularizado e apiloado com camadas arenosas, isenta de pedras ou 

corpos estranhos e que tenha uma espessura não inferior a 10 cm. Para segurança nos 

trabalhos deverão ser executados escoramentos dos taludes, a critério da Fiscalização. 

 

4.5.2 - REATERRO 

A tubulação deverá ser aterrada e compactada em camadas horizontais sucessivas 

de 20 cm de espessura até o nivelamento do pavimento. Este reaterro deverá ser 

compactado com material livre de pedregulhos, matacões e matéria orgânica. Nesse 

primeiro reaterro o fundo da vala deverá estar limpo e seco.  
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Quando o material escavado não servir para reaterro das valas, deverá ser 

substituído por outro adequado. 

 

4.6 – RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS 

Nas vias onde houver pavimentação, esta deverá ser recomposta (de acordo com o 

tipo da pavimentação existente), após a execução de cada trecho da rede. 

 

4.7 – Providências relativas ao trânsito 

Deverão ser tomadas providências para evitar acidentes e danos a pessoas e 

veículos em áreas onde irão ser implantadas as obras. Estas providências referem-se a 

sinalização, construções de desvios e passadiços, dando destino final adequado aos 

materiais não utilizáveis. Além disso, deverão ser obedecidas as prescrições dos órgãos 

públicos locais, os quais deverão ser consultados em todas as circunstâncias. 

 

4.8 – ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES 

Compreenderá este serviço o armazenamento e assentamento de tubos indicados 

no projeto. O transporte ficará a critério da Fiscalização.  

 

4.8.1 – TUBOS DE PVC 

O assentamento dos tubos PVC,deverá obedecer as normas da ABNT pertinentes, 

as recomendações de projeto e o do fabricante e critérios da Fiscalização. 

 

4.9 – ASSENTAMENTO DE CONEXÕES E APARELHOS 

Consistirá no armazenamento e instalações de conexões e aparelhos definidos no 

projeto. 

Os registros deverão ser devidamente protegidos com caixas de acordo com o 

projeto. 

As curvas, tês e reduções ou quaisquer conexões que altere as condições do fluxo 

ou pressão da tubulação ou mesmo o interrompa, deverão ser convenientemente 
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ancoradas por meio de bloco de concreto, de acordo com os desenhos e critério da 

Fiscalização. 

 

4.10  – ASSENTAMENTO EM ESTIVAS 

Nos trechos em que houver necessidade de assentamento de rede de estivas, 

estas serão montadas com braçadeiras de ferro, compatível com o diâmetro da tubulação, 

a cada 2 metros, de modo que fiquem bem firmes sem perigo de quebra ou 

desmoronamento da rede. 

 

4.11 – CAIXAS PARA REGISTROS 

Os registros serão encerrados em caixas de alvenaria de tijolos rejuntados com 

argamassa de cimento e areia na proporção de 1:8. As paredes serão rebocadas em 

ambas as faces com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 e recobertas internamente 

com cimento alisado. A tampa da caixa será em concreto armado que suporte o tráfego 

de veículos. As caixas de registro deverão Ter a dimensão mínima de 60 cm x 80 cm x 

profundidade da rede. Na tampa deverá ser deixado passagem para o volante dos 

registros, os quais deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

 

 

4.12 – ENSAIO DE ESTANQUEIDADE 

Deverão ser procedidos ensaios de estanqueidade, a critério da Fiscalização, com 

equipamentos adequados para pressurizar a linha na pressão recomendada para o teste. 

O ensaio deverá ser procedido de uma verificação das folhas de montagens e da 

existência de peças avariadas. 

Para realização do ensaio, deve-se cobrir apenas parte central dos tubos com material 

isento de pedras ou corpos estranhos, deixando-se a descoberto juntas e conexões. 

O teste será feito após ter sido retirado todo o ar do interior da tubulação, 

aplicando-se a trechos não superiores a 500 metros de extensão, uma pressão de 50% 

superior a de serviço no ponto mais baixo, sem exceder, porém a de cálculo das 

ancoragens ou aquela que pertença a classe dos tubos. 
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O enchimento da tubulação deve ser tal que permita a verificação completa do 

trecho em prova. O esvaziamento deve ser de tal forma que não cause prejuízos às obras 

já realizadas. 

 

4.13 - DESINFECÇÃO 

As tubulações antes da entrada de serviço, deverão ser lavadas por meio de 

solução que no mínimo, apresente 50 mg/litro de cloro e que atue nos condutos durante 

no mínimo 03:00 horas. 

 

4.14 - CADASTRO  

Antes do fechamento das valas, deve-se proceder ao cadastramento da rede. 

Neste deverão estar assinalados conexões, aparelhos, modificações do projeto, todas as 

cotas e amarrações, diâmetros e outras informações necessárias para a perfeita 

caracterização das obras. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DO RAMAL PREDIAL 

 

5.1 - PRELIMINARES 

Estas especificações referem-se a implantação de ramais prediais em PVC JS  

½” ou no diâmetro da tubulação existente no local, através de colar de tomada conforme 

projeto, com registro em PVC de esfera tipo borboleta, hidrômetro e torneira de jardim na 

frente de cada lote, incluindo fornecimento de materiais e serviços. 

 

5.2 – DO MATERIAL DO RAMAL 

5.2.1 - OS MATERIAIS DEVERÃO SER PVC JUNTA SOLDADA. 

5.2.2 - OS ENSAIOS DAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES QUANDO SOLICITADOS 

PELA FISCALIZAÇÃO, OBEDECERÃO AS NORMAS DA ABNT. 
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5.3 – DA ESCAVAÇÃO E REATERRO 

5.3.1 - A ABERTURA DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, CONCRETO OU PASSEIO 

PODERÁ SER FEITO COM MARTELETE TIPO TX-10, ELÉTRICO, OU 

MANUALMENTE. 

5.3.2 - A LARGURA DAS VALAS DEVE SER SUFICIENTE PARA O DESEMPENHO DO 

TRABALHO PORÉM NUNCA SUPERIOR A 50 CM. 

5.3.3 - A PROFUNDIDADE DAS VALAS NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 50 CM, 

SALVO QUANDO A TUBULAÇÃO GERAL ESTIVER EM POSIÇÃO QUE NÃO 

PERMITA TAL EXIGÊNCIA. A PROFUNDIDADE DAS VALAS SÓ PODERÁ SER 

MODIFICADA COM O CONSENTIMENTO DA FISCALIZAÇÃO. 

5.3.4 - A PROFUNDIDADE DEVERÁ SE MANTER ATÉ O MURO OU FACHADA DO 

IMÓVEL. 

5.3.5 - O REATERRO SERÁ FEITO COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, ISENTO 

DE PEDRAS E PAUS, APILOADO EM CAMADAS DE 20 EM 20 CM COM 

SOQUETES APROPRIADOS. 

5.3.6 - QUANDO HOUVER NECESSIDADE O REATERRO SERÁ FEITO 

INICIALMENTE COM UMA CAMADA DE AREIA DE 10 CM E DEPOIS DE 

ASSENTADA A TUBULAÇÃO, MAIS 10 CM DE AREIA. 

5.3.7 - QUANDO FOR NECESSÁRIO, O REATERRO SERÁ FEITO COM MATERIAL 

DIFERENTE DO ESCAVADO, COM AS MESMAS QUALIDADES CITADAS NO 

ITEM 5.3.5. 
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5.3.8 - EM TIPOS DE PAVIMENTO COM PIÇARRA E TERRENO NATURAL, O 

REATERRO SERÁ FEITO ATÉ O NÍVEL NORMAL DO LOGRADOURO. 

5.3.9 - EM RODOVIA OU RUAS PAVIMENTADAS A RECOMPOSIÇÃO DO 

PAVIMENTO LEVARÁ 20 CM DE CONCRETO CICLÓPICO, A SEGUIR A 

CAMADA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, DEIXANDO A DIFERENÇA DE 

2 CM ENTRE O NÍVEL NORMAL DO PAVIMENTO E O DA CIMENTAÇÃO, PARA 

RECEBER O ASFALTO. 

5.3.10  - NOS LOGRADOUROS ONDE EXISTIR PARALELEPÍPEDOS OU POLIEDROS, 

OS MESMOS DEVERÃO SER REPOSTOS APÓS A EXECUÇÃO DO RAMAL. 

5.3.11  - TODOS OS MATERIAIS EXCEDENTES (ENTULHO), DEVERÃO SER 

REMOVIDOS E   TRANSPORTADOS PARA LOCAL APROPRIADO, A SER 

DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO. 

 

6. DA EXECUÇÃO DO RAMAL 
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6.1 - O REJUNTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE JUNTA SOLDADA 

OBEDECERÁ AS INDICAÇÕES DO CATÁLOGO DO FABRICANTE, CONFORME 

A SEGUINTE SEQÜÊNCIA: 

6.1.1 - TIRAR O BRILHO DAS SUPERFÍCIES A SEREM SOLDADAS, COM LIXA 

D’ÁGUA N 320. 

6.1.2 - LIMPAR A PONTA E A BOLSA DOS TUBOS, COM SOLUÇÃO LIMPADORA. 

6.1.3 - APLICAR COM PINCEL CHATO UMA CAMADA BEM FINA DE SOLDA NA 

BOLSA COBRINDO APENAS O TERÇO EXTERNO DA MESMA, E OUTRA 

CAMADA, UM POUCO MAIS ESPESSA NA PONTA DO TUBO. UTILIZAR SOLDA 

PLÁSTICA EM TUBOS OU A SOLDA LENTA EM LATAS, EM FUNÇÃO DO 

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO. 

6.1.4 - JUNTAR AS DUAS PEÇAS, FORÇANDO O ENCAIXE ATÉ O FUNDO DA 

BOLSA, SEM TORCER. 

6.1.5 - REMOVER O EXCESSO DE SOLDA E DEIXAR SECAR. 

6.1.6 - AS JUNTAS ROSQUEADAS DEVEM SER VEDADAS COM FITA VEDA ROSCA. 

 

6.2 - APÓS A EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO, DEVERÁ SER ADOTADO O SEGUINTE 

PROCEDIMENTO: 

6.2.1 - LIMPAR TUBULAÇÃO. 

6.2.2 - INSTALAR O COLAR DE TOMADA OU A SELA CONFORME O DIÂMETRO DA 

TUBULAÇÃO UTILIZANDO-SE BROCA APROPRIADA. 

6.2.3 - O BALDRAME SERÁ UTILIZADO EM CASOS EXCE 

6.2.4 PCIONAIS DE ACORDO COM A FISCALIZAÇÃO. 

6.2.5 - A SEGUIR SE INSTALARÁ A TUBULAÇÃO. 

 

6.2.6 - A EXECUÇÃO DE DERIVAÇÃO EM ÁREAS DE BAIXADAS (TERRENO 

ALAGADO), DEVERÁ SER FIXADO NAS ESTIVAS EXISTENTES ATRAVÉS DE 

SUPORTES METÁLICOS (BRAÇADEIRAS) COLOCADAS A CADA 1,5 METRO 

OU EM CAVALETES APROPRIADOS DE MODO A EVITAR A DEFORMAÇÃO DA 

TUBULAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE SUA QUEBRA, OU DE 

ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO. 
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7. NORMAS GERAIS DE FORNECIMENTO 

 

7.1 - O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS OBEDECERÁ AS PRESENTES 

ESPECIFICAÇÕES E SEUS ANEXOS AOS PROJETOS E DEMAIS DETALHES 

TÉCNICOS E INSTRUÇÕES FORNECIDAS PELA FISCALIZAÇÃO. 

7.2 - O FORNECEDOR PODERÁ OFERECER MATERIAIS ALTERNATIVOS EM 

SUBSTITUIÇÃO AOS MATERIAIS PREVISTOS. NESTE CASO, O FORNECEDOR 

DEVERÁ INDICAR TODAS AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS 

OFERTADOS, DE MODO A PERMITIR À FISCALIZAÇÃO UMA ANÁLISE 

COMPARATIVA COM OS EQUIPAMENTOS LISTADOS. 

7.3 - A FISCALIZAÇÃO EXIGIRÁ QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS ALTERNATIVOS 

TENHAM PERFEITA EQUIVALÊNCIA COM TODOS OS EQUIPAMENTOS 

LISTADOS. PARA TANTO DEVERÁ SER PREPARADA UMA LISTA DOS 

EQUIPAMENTOS ALTERNATIVOS COMPLETA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA 

QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELA FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM A 

PROPOSTA. 

7.4 - NA EVENTUAL NECESSIDADE DE FORNECIMENTO NÃO ESPECIFICADO, O 

FORNECEDOR SOMENTE PODERÁ REALIZÁ-LO APÓS A APROVAÇÃO DA 

ESPECIFICAÇÃO CORRESPONDENTE PELA FISCALIZAÇÃO. 

7.5 - O FORNECEDOR SERÁ O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE 

TODOS OS EQUIPAMENTOS OBEDECENDO A TODOS OS REQUISITOS, 

INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA. SERÁ TAMBÉM DE SUA 

INTEGRAL RESPONSABILIDADE O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, 

EQUIPAMENTOS (QUANDO FOR O CASO), IMPOSTOS, TAXAS, SEGUROS E 

VIGILÂNCIA DO CANTEIRO DE OBRAS. 

7.6 - OS PRAZOS DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE CUMPRIDOS INDEPENDENTE 

DE DIFICULDADES QUE PORVENTURA VENHAM A OCORRER. 

7.7 - NÃO PODERÁ SER ALEGADO, EM HIPÓTESE ALGUMA COMO JUSTIFICATIVA 

OU DEFESA, DE QUALQUER ELEMENTO DO FORNECEDOR, 
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DESCONHECIMENTO, INCOMPREENSÃO, DÚVIDAS OU ESQUECIMENTO DAS 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTAS ESPECIFICAÇÕES E DO CONTRATO E 

DAS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES QUANTO A CORRETA 

APLICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. 

7.8 - FICAM RESERVADOS À FISCALIZAÇÃO O DIREITO E A AUTORIDADE PARA 

RESOLVER TODO E QUALQUER CASO SINGULAR, DUVIDOSO E OMISSO NÃO 

PREVISTO NESTAS ESPECIFICAÇÕES E EM TUDO O MAIS QUE DE 

QUALQUER FORMA SE RELACIONE OU VENHA A SE RELACIONAR DIRETA OU 

INDIRETAMENTE, COM O FORNECIMENTO EM QUESTÃO. 

7.9 - O FORNECEDOR DEVERÁ PERMANENTEMENTE, TER E COLOCAR A 

DISPOSIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO OS MEIOS NECESSÁRIOS E APTOS A 

PERMITIR O DILIGENCIAMENTO DOS FORNECIMENTOS BEM COMO A 

INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. 

7.10 - A ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM NADA DIMINUI A RESPONSABILIDADE 

ÚNICA INTEGRAL E EXCLUSIVA DO FORNECEDOR NO QUE CONCERNE AO 

FORNECIMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES PRÓXIMAS OU REMOTAS, SEMPRE 

DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO, O CÓDIGO CIVIL E DEMAIS LEIS OU 

REGULAMENTOS VIGENTES. 

7.11 - O FORNECEDOR DEVERÁ ESTAR SEMPRE EM CONDIÇÕES DE ATENDER A 

FISCALIZAÇÃO E PRESTAR-LHE TODOS OS ESCLARECIMENTOS E 

INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO FORNECIMENTO E SUA 

PROGRAMAÇÃO E TUDO MAIS QUE A FISCALIZAÇÃO JULGAR NECESSÁRIO. 

 

8. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

 

8.1 – CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO 

 

8.2 –  DESENHOS E INFORMAÇÕES 

O fornecedor deverá fornecedor junto com a proposta, catálogos e informações 

técnicas relativas aos equipamentos. 
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8.3 –  TESTES 

Todos os equipamentos, mão-de-obra e aparelhos, para execução de testes 

quando solicitados pela Fiscalização. 

 

8.4 – PINTURA 

Todos os equipamentos deverão ser adequadamente pintados pelo Fornecedor, 

com materiais resistentes ao ataque do ambiente. Deverá ser colocado em cada 

equipamento uma placa de identificação contendo o nome do fabricante e características 

do equipamento. 

 

8.5 – EMBALAGEM 

8.5.1 - Os equipamentos deverão ser adequadamente acondicionados para 

transporte e armazenamento. A embalagem deverá suportar as manobras usuais de 

transporte e manuseio sem danificar o conteúdo. 

8.5.2 - Os custos da embalagem serão por conta do fornecedor, bem como 

seguros contra danos e avarias no transporte. 

 

8.6 –  GARANTIA 

O Fornecedor deverá apresentar juntamente com a sua proposta, um “Termo de 

Garantia” com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega ou a partir da 

data de colocação em serviço do equipamento, prevalecendo a condição que primeiro 

ocorrer. 

Este “Termo de Garantia” englobará, obrigatoriamente, todas as peças fabricadas 

por terceiros, ficando o Fornecedor, em nome do qual será emitida a Ordem de Compra, 

responsável pelo bom desempenho de todos os componentes. 
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8.7 – LOCAL DE ENTREGA E TRANSPORTE 

O local de entrega do equipamento será na cidade de Belém/PA (local da obra). 

A carga, transporte e descarga dos equipamentos e acessórios, serão feitas pelo 

Fornecedor sob sua responsabilidade, sendo que quaisquer danos que ocorram nos 

equipamentos e acessórios durante o transporte, será de exclusiva responsabilidade do 

Fornecedor, ocorrendo por sua conta reparos ou substituições dos equipamentos. 

 

 

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES 

 

9.1 – TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO. 

Deverão obedecer as prescrições da série B do PEB-183 da ABNT. 

 

 

9.2 – TUBOS EM PVC DEFOFO 

Os tubos em PVC DEFOFO (diâmetros equivalentes ao ferro fundido), deverão 

obedecer a NBR 7665 (EB 1208/71 da ABNT). 

 

9.3  – CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO 

As conexões em ferro fundido, deverão atender a NBR 7663 da ABNT. 

 

9.4 – TUBOS DA ELEVATÓRIA E ADUTORA DE RECALQUE 

Tubos e Conexões do Barrilete de recalque: Deverão ser todos em ferro fundido 

flangeado, tratado com pintura anti-ferruginiosa (zarcão) e acabamento em pintura com 

tinta esmalte na cor Azul Del Rey, até a entrada do reservatório. 

Os tubos de aço para a sustentação da bomba deverá ser em aço ASTM-120 

SCHEDULLE 40 rosqueado no diâmetro e dimensão indicados em projeto.   

 

9.5 – INSPEÇÃO GERAL 
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Efetuado o fornecimento ou no decorrer deste, caberá a Fiscalização verificar no 

local de entrega ou na fabrica, se as condições exigidas nos itens desta especificação, 

foram preenchidas, rejeitando os tubos que não as satisfazem. 

 

9.6  – FORMAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Quando solicitado pela Fiscalização, caberá ao fornecedor formar com os tubos 

não rejeitados na inspeção geral, lotes de tubos com comprimento total de 3.000 metros, 

aproximadamente. 

De cada lote serão retirados ao acaso três tubos que devidamente autenticados 

constituirão a amostra e serão revestidos para um laboratório adequadamente aparelhado 

para execução dos ensaios de recebimento especificados no item a seguir desta 

especificação. A realização ou não dos ensaios, ficam a critério da Fiscalização. 

 

 

9.7 –  ENSAIOS 

 

Estanqueidade: os tubos serão ensaiados por amostragem a 2 vezes a pressão de 

acordo com o método MB.518. 

 

Ruptura por pressão interna instantânea: ensaios realizar-se-á de acordo com a 

método MB-519. 

 

Pressão interna prolongada: ensaios realizar-se-á de acordo com a método MB-533. 

 

Estabilidade dimensional: ensaios realizados de acordo com o método MB-534. 

 

Efeito sobre a água: ensaios realizar-se-á de acordo com o método. 
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9.8 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

16.8.1 – Estanqueidade: Os tubos ensaiados de acordo com o item 1.5 não 

devem apresentar sinais de fuga ou extrusão de água e alterações apreciáveis a vista 

desarmada no diâmetro externo. 

16.8.2 – Ruptura por Pressão Instantânea: Os corpos de prova não devem romper 

a pressão inferior a sete vezes a pressão normal do serviço. 

16.8.4 – Pressão Interna Prolongada: Os tubos devem resistir durante uma hora, a 

temperatura de 60o a uma pressão de: 

Série “A”   e   Série “B”  p = 2 e 6/dia = 140 Kgf/cm 

16.8.5 – Estabilidade Dimensional: Os tubos ensaiados segundo o sub-item 1.5 

não deverão ter variação longitudinais maior que 5% e não deverá apresentar, a simples 

vista, fissuras, bolhas ou escamas. 

16.8.6 – Efeito sobre a Água: Os tubos não devem conferir a água qualquer odor, 

gosto, cor ou constituinte tóxico em concentração tal que possa ser prejudicial a saúde. 

No ensaio realizado de acordo com o sub-item 1.5, as quantidades de chumbo 

encontradas não deverão exceder 1 ppm. Outras substâncias tóxicas como Cr, As, Cd, 

Hg e Sn não deverão estar presentes em quantidades excedendo o,05 ppm. 

 

9.9 –  ACEITAÇÃO 

Uma vez que os tubos obedecem às condições impostas, devem ser consideradas 

satisfatórias e consequentemente aceitos pela fiscalização. 

 

9.10  – ESCADA DE MARINHEIRO  

 As escadas de marinheiro serão de ferro 5/8", pintadas com tinta anticorrosiva. 

 

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS 

 

10.1 – OBJETIVO 

Este documento tem por objetivo definir e especificar os detalhes técnicos para 

construção de um poço tubular para captação de água subterrânea. 
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10.2 – ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DO POÇO TUBULAR 

10.2.1  –  MÉTODO DE PERFURAÇÃO 

Deverá ser por meio do método de circulação fluído de perfuração direta. 

 

10.2.2  – PROFUNDIDADE 

A  profundidade  a  ser  atingida deverá ser, no mínimo, de 100 m (cem metros), 

constituindo-se de um furo piloto de diâmetro reduzido em relação ao diâmetro de 

perfuração final, conforme quadro abaixo. 

 

10.2.3  –  DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO 

 

O diâmetro do furo piloto será de 12 1/4  polegadas até a profundidade mínima de 

100 m (cem metros). Após a realização da perfilagem geofísica será definido, pelo SAAE, 

o projeto no final do poço, o qual deverá ser rigorosamente executado, podendo operar-se 

o anteprojeto a seguir: 

 

 

 

INTERVALOS (M) FURO PILOTO Ø ( ” ) 
ALARGAMENTO Ø ( “ ) 

DE PARA 

              0,00 ----- 120,00 12 ¼ ***** ***** 

              0,00 ----- 100,00 ***** 12 1/4 17½ 

    

 

O construtor poderá executar o furo piloto e passar diretamente para o diâmetro 

final do anteprojeto. Ao atingir os 270 m, o executor poderá prosseguir a perfuração caso 

se esteja em uma camada arenosa, até que se atinja a sua base. 

 

10.2.4  – FLUÍDO DE PERFURAÇÃO 
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Deverá ser utilizado como fluído de perfuração, um fluído a base de bentonita, 

barita ou mista de bentonita com polímero (carbox-metil-celulose), conhecidos no 

mercado como CMC, POLIGEL, POLIAGRILAMIDA, POLIPLUS e outros. 

O circuito do fluído de perfuração deverá ter um volume - reserva correspondendo 

a 3 (três) vezes um volume relativo ao diâmetro final (3 x 51,00 = 153 m3). 

Na saída do tubo de boca deverá ser instalada uma peneira para que sejam 

retirados os materiais terrígenos gerados na perfuração, cuja abertura compatível com o 

diâmetro das partículas areno-siltosas. 

Todo o restante do material decantado nas velas de decantação deve ser removido 

constante e ininterruptamente. 

 

10.2.5  – PERFILAGEM GEOFÍSICA  

Imediatamente após o furo piloto deverá ser executada uma perfilagem geofísica 

utilizando-se os perfis de Raios Gama, Resistência Elétrica e Potencial Espontâneo. Este 

perfil deverá ser comparado aos perfis litológicos e de tempo de perfuração. Após essa 

comparação será confeccionado o projeto final. 

 

 

 

 

10.2.6  – PERFIL DO TEMPO DE PERFURAÇÃO 

Deverá ser construído um perfil do tempo de perfuração a ser tomado de 4 em 4 

metros, exceto o tempo de circulação do fluído de perfuração. Deverá ser confeccionado 

um gráfico tempo(t) x profundidade (p). Esse perfil (gráfico) deverá ser apresentado 

juntamente com o perfil litológico e a perfilagem geofísica, para auxiliar na elaboração do 

projeto final do poço. 
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10.3  – REVESTIMENTO E FILTRO 

10.3.1  – REVESTIMENTO 

A coluna deverá ser constituída de 230 (duzentos e trinta) metros de tubulação e 

AÇO SCHEDULLE 40, nos diâmetros de 14” (350mm) e 8” (200mm) polegadas. Esta 

tubulação deve ficar 1,0 (um) metro acima do terreno. Toda tubulação de revestimento 

deverá receber pintura com tinta anticorrosiva (zarcão naval). 

Na parede interna do revestimento deverá ser utilizado um disco fixo de 

sustentação de no mínimo 2,50 cm de espessura (dependendo da bomba a ser utilizada), 

conforme demonstrado no desenho – anexo. No caso do poço em questão, com 

revestimento de 14”, após a aplicação do anel, o espaço útil interno deverá ser de 300 

mm. 

 

10.4  – FILTRO 

Os filtros devem ser de aço inoxidável de 8 (oito) polegadas, em seções de 3 (três) 

metros cada, estrutura reforçada para ser utilizado até 350 (trezentos e cinqüenta) metros, 

em aço AISI- 304. Os filtros deverão ainda ter ranhuras continuas, espiralado, com os 

terminais constituídos de aço inoxidável AISI – 304. 

A quantidade de filtro previsto será de 40,00 m, mínimo, ou outra quantidade com 

autorização expressa da fiscalização. 

O seu posicionamento deverá obedecer rigorosamente o projeto após concluída a 

perfilagem geofísica. É vedada a colocação de filtros acima de 190m de profundidade 

para evitar o risco da presença de teor de ferro acima do padrão permitido pela portaria 

518/04 - ANVISA/MS.     

 

10.5  – “TUBO DE BOCA” 

Devem ser instalados entre a cota 0,0m até a profundidade de 20,00 m, 

estimativamente, uma tubulação de 20” ( D.I ) em chapa calandrada de 3/16”, aço 

carbono, em seção de acordo com equipamento a ser utilizado na construção do Poço. O 

diâmetro de perfuração para instalar essa tubulação deverá ser de 24 polegadas, no 

mínimo. 
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O tubo deverá ser cravado em camada de argila. 

 

10.6  –  CIMENTAÇÃO: 

10.6.1  – “TUBO DE BOCA” 

Tubo calandrado em chapa de 3/16”. Entre o diâmetro de 22” (perfuração) e a 

tubulação de 20” (revestimento), deverá ser colocado uma cimentação, para sua 

estabilização. 

Toda a coluna do revestimento e filtro do poço ficará ancorada nesse tubo. Deve-se 

prever estimativamente 20,00 m de tubo. 

 

10.7  – LAJE 

Após a conclusão do poço, deverá ser realizada uma laje de concreto, no traço 

1:2:3, com as dimensões de 4,0 (quatro) metros de comprimento x 4,0 (quatro) metros de 

largura, 0,30 cm de altura e declividade centrífuga de 2% com um ressalto periférico de 10 

cm a superfície do terreno. 

Nessa laje deve ser instalado uma tubulação de PVC JR Ø 2” CL-12, até 85,00 m 

de profundidade. Na ponta superior externa deve ser instalada um CAP PVC rosqueado 

na luva. 

10.8  – PRÉ-FILTRO 

A colocação do pré-filtro será feita por contra fluxo injetado com o seu 

posicionamento final sendo controlado. 

Toda coluna do poço deverá conter pré-filtro. A granulometria do pré-filtro e ranhura 

do filtro deve ser tal compatibilizado e não devem permitir a passagem de partícula de 

areia e silte. 

 

 

10.9  – ISOLAMENTO DE AQUÍFEROS DAS FORMAÇÕES BARREIRAS 

 Para isolamento de possíveis contaminações das águas dos aqüíferos da 

Formação Itapecurú pelas águas dos aqüíferos da Formação Barreira e Pós-barreira, 

deve-se, sob orientação de um geólogo hidrogeólogo, fazer aplicação de 
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cimentação de forma a tangenciar a camada intermediária entre as duas formações 

geológicas. Essa cimentação não deve ultrapassar 80 metros sem prévia autorização da 

fiscalização. 

 

10.10  – DESENVOLVIMENTO DO POÇO 

O desenvolvimento do poço deverá ser feito, inicialmente, com a troca do fluído de 

perfuração por água limpa, vagarosamente. O desenvolvimento deverá ser iniciado 

através do método “Air-lift”, podendo ser complementado com uso de polifosfatos na 

hipótese de utilização de fluído de perfuração a base de bentonita. 

Não será permitido o uso de pistoneamento no poço. 

O compressor que deverá ser utilizado para limpeza do poço deve possuir uma 

pressão mínima de 175 PSI e uma vazão de 600 PCM de ar. 

O desenvolvimento será considerado concluído quando for atingido uma turbidez igual ou 

menor de 5 (cinco) na escala de sílica ou 10 (dez) mg de sólido para cada litro de água 

extraída e límpida, num período de 36 horas. 

As tubulações do deverão estar instaladas antes do final do desenvolvimento do 

poço. 

 

10.11 – TESTE DE VAZÃO 

A variação do nível de água dentro do poço deverá ser acompanhada com um 

medidor elétrico, sensível com plaquetas numeradas metro a metro no cabo elétrico. O 

eletrodo do medidor deverá descer no poço em tubulação de proteção independente e 

comprimento de 85 metros. 

Teste de produção com vazões crescentes em 3 (três) períodos de uma hora cada, 

sendo a primeira vazão cerca de 50 % da vazão final do poço e a segunda vazão cerca 

de 80 % da vazão do poço; o terceiro período com cerca de 120 % da vazão final do 

poço. O compressor que deverá ser utilizado para teste deve possuir uma pressão 

mínima de 175 PSI e uma vazão de 600 PCM de ar. 

A capacidade produtiva do poço será testada através de ensaios de bombeamento, 

com compressor de ar, com duração de 24 horas, devendo os testes ser 
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iniciados imediatamente após a conclusão dos serviços de limpeza e desenvolvimento. 

 

 TEMPO 

O teste de bombeamento será executado de forma contínua e terá duração mínima 

de 24 horas. 

 

 INTERVALOS DE MEDIÇÃO DOS REBAIXAMENTOS 

 

00-10 minutos: intervalos de 1 minuto 

10-20 minutos: intervalos de 2 minutos 

20-40 minutos: intervalos de 5 minutos 

40-100 minutos: intervalos de 10 minutos 

100-200 minutos: intervalos de 20 minutos 

200-400 minutos: intervalos de 50 minutos 

400-1000 minutos: intervalos de 100 minutos 

1000-1440 minutos: intervalos de 200 minutos 

 

 MEDIÇÕES DAS VAZÕES 

As vazões serão medidas através de método volumétrico e a variação do nível da 

água no poço será acompanhada pela utilização de medidor de nível eletro- 

socorro. 

 

10.12 – ENSAIO DE VERTICALIDADE E ALINHAMENTO 

10.12.1 – REQUISITOS PARA O ENSAIO 

Os ensaios verticalidade e alinhamento deverão ser realizados após a completa 

construção do poço e antes de seu recebimento. Ficará a cargo da CONTRATADA ou no 

caso de solicitação expressa pela fiscalização, a execução desses ensaios adicionais 

durante a execução da obra. 

 

10.12.1.1  – DESCRIÇÃO DO ENSAIO 
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A verticalidade e alinhamento serão verificados através de um gabarito de 

espessura o dobro do comprimento da bomba, que será utilizada no poço, e por prumo. O 

alinhamento será feito por prumo cujo diâmetro externo não deverá ser de 25 (vinte e 

cinco) mm menor que o diâmetro interno do revestimento a ser examinado. 

O gabarito deverá ser construído de uma haste rígida, com 3 (três) anéis, tendo 

cada um 30 (trinta) cm de largura – os anéis deverão ser perfeitamente cilíndricos. 

 

10.12.1.2  – REQUISITOS PARA AFERIÇÃO DE VERTICALIDADE E ALINHAMENTO: 

 

Alinhamento: 

O gabarito deverá crescer livremente ao longo do revestimento ou furo, até 30 

metros abaixo da profundidade prevista para a colocação da bomba submersa ou seja 

,100 metros. 

Verticalidade: 

O prumo não deverá se desviar da vertical a cada 30 metros de 2/3 (dois terços) da 

diferença entre o diâmetro interno do trecho em exame (primeiros 100 metros) e o 

diâmetro do prumo. Obedece a fórmula 2/3 ( D – d ) em milímetro, onde; “D” é o diâmetro 

interno do Poço no trecho de 0,0 m até 85,00 m e, “d” é diâmetro de prumo a ser 

conhecido. Então a fórmula fica, 2/3 ( 300 – d ) mm. 

A verticalidade e o alinhamento deverão ser corrigidos às expensas da 

CONTRATADA. 

 

10.13 – PROTEÇÃO E QUALIDADE DE ÁGUA  

A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções necessárias e exigidas pela 

fiscalização, a fim de evitar a entrada de água contaminada e indesejada no Poço através 

do espaço anular, que induzirá a contaminação do aqüífero. 

A CONTRATADA deverá ainda tomar extremo cuidado na execução do trabalho, a 

fim de evitar colapso ou desmoronamento de camadas sobrepostas àquelas da qual será 

obtida a água. Deverá desenvolver, bombear e limpar o Poço por meio de métodos 

acordados com a fiscalização. 
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No caso em que o poço se torne contaminado ou que as águas com características 

físicas ou químicas indesejáveis entre no Poço por negligência da CONTRATADA, esta 

deverá às suas expensas, executar ações e obras tais que venham a garantir a vedação 

desses horizontes, bem como, providenciar agentes desinfetantes ou outros materiais que 

venham a ser necessários, para diminuir a contaminação ou impedir a entrada de água 

indesejada. 

 

10.14 – DESINFECÇÃO DO POÇO 

Após inteiramente construído, o Poço Tubular deverá ser completamente limpo, 

retirando-se todos os materiais estranhos inclusive ferramentas, madeiras, cordas, 

fragmentos de qualquer natureza, cimento, óleos, graxas, tinta de vedação e espuma. Em 

seguida, o Poço tubular deverá ser desinfectado com solução de cloro. 

A solução de cloro, utilizada na desinfecção do Poço Tubular deverá estar em 

concentração, tal que, quando aplicada se obtenha um teor residual de pelo menos 5 

PPM de cloro em todas as partes do poço, devendo permanecer em repouso durante no 

mínimo 12 horas. 

 

10.15 – COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA ANÁLISES 

A coleta de água para análises físico-química e bacteriológica deverá ocorrer, na 

saída do poço, após o bombeamento em descarga livre por um tempo mínimo de 2:00 

horas, utilizando-se garrafa de plástico, limpa, com volume de 1 a 2 litros, antes da coleta 

lavar a garrafa com água do poço e a seguir fazer a coleta diretamente na saída do poço. 

Para as análises bacteriológicas usar recipiente devidamente esterilizado. 

O prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratório não deve exceder a 

24 horas. Durante a coleta da água devem ser feitas as determinações do pH e da 

temperatura da água na saída do poço. A amostra coletada deverá ser conservada dentro 

de gelo, durante o seu transporte, até o laboratório. 

 

 

10.16 – TAMPONAMENTO DO POÇO 
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Depois de concluídas todas as etapas de construção e teste de produção do poço, 

o mesmo deverá ser lacrado com CAP macho. 

 

10.17 – CONDIÇÕES GERAIS 

10.17.1 – RELATÓRIO DIÁRIO DE EXECUÇÃO 

A CONTRATADA deverá manter Livro de Registro de Obra, descrevendo os 

seguintes dados: descrição litológica concomitante à coleta do material de calha, 

velocidade de perfuração nas unidades geológicas, zonas de desmoronamento, 

profundidade perfurada, revestimento instalado, orientações, densidades e viscosidade do 

fluído de perfuração e outros dados pertinentes que forem solicitados pela Contratante. 

 

10.17.2 – RELATÓRIO FINAL 

A CONTRATADA deverá apresentar 3 vias do relatório final do poço contendo 

todas as informações colhidas durante os trabalhos de construção do Poço Tubular. Este 

relatório deverá ter no mínimo os seguintes dados: 

Identificação do Poço; 

Coordenadas geográficas e cota do terreno; 

Perfil composto (descrição litológica, tubulações do revestimento, perfil geofísico, tempo 

de perfuração e outros dados);  

Cimentações; 

Planilhas e teste de produção; 

Análises Fisíco-Química e bacteriológica de água, fornecido por laboratório idôneo. 

 

10.17.3 – FISCALIZAÇÃO 

A contratante designará um técnico para acompanhar os trabalhos de construção e 

cumprimento das especificações, na qualidade de fiscal. 

Deverão ser executados na presença da fiscalização os serviços de colocação dos 

revestimentos e filtro, cimentações, desenvolvimento do poço, teste de produção, 

verificação da verticalidade e alinhamento. 
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A fiscalização poderá a qualquer momento solicitar ao responsável pela obra a 

substituição de funcionários da CONTRATADA, por outra da mesma função por má 

conduta técnica ou não cumprimento das especificações. 

 

10.17.4 – RECEBIMENTO DO POÇO 

Somente será  aceito  o  poço  que tiver as fases construtivas aprovadas pela 

fiscalização e de acordo com o projeto final. Constituem motivos para o não recebimento 

do poço: 

 Alinhamento ou verticalidade fora dos limites de tolerância; 

 Perda do poço por deficiência operacional ou equipamento; 

 Isolamento inadequado do aqüífero superficial e/ou aqüíferos indesejáveis; 

 Deficiência de produção de água decorrente de má conclusão do poço tubular, e 

turbidez superior a 5 (cinco) na escala de sílica ou produção de areia. 

 

10.17.5 – ITENS A COTAR 

Nos custos dos itens da Planilha de Estimativa de Custo devem estar diluídos 

salários, impostos, seguros e qualquer outro elemento que incida sobre os custos. Os 

quantitativos são estimativos e poderão variar para mais ou para menos e serão 

ratificados ou retificados nas medições que ocorrerem. 

 

10.17.6 – LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA   

 A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão 

apresentar funcionamento perfeito de todas as instalações, equipamentos e aparelhos 

com as instalações efetivamente ligadas a rede hidráulicas.  

 
Resp. Técnico:  

 
 
 

André Luiz Carvalló de Oliveira 

CREA 11.827 - D / PA 
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