
AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO nº AU-000.335/2021

VALIDADE: 28/06/2023

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no uso de suas atribuições que lhe
confere a lei Estadual nº 6.381, de 25 de julho de 2001, e em conformidade com a Resolução nº009,
de 18 de outubro de 2010, concede a presente Autorização de Perfuração de Poço ao interessado
abaixo discriminado.

CONCEDE:

- Autorização para Perfuração de Poço, sob responsabilidade de MUNICIPIO DE PAU D'ARCO,
CPF/CNPJ nº 34.671.016/0001-48, conforme discriminado abaixo:

I. Tipo de Interferência: Autorização para perfuração de poço tubular

II. Município/UF: Pau D'Arco/PA

III. Endereço de localização da perfuração: COMUNIDADE ASSENTAMENTO MAGDALENA
RIVETTI, Construção de dois sistemas de abastecimento de água nas escolas União e escola Antônia
Monteira pertencentes ao assentamento Magdalena Nicolina Rivetti.

IV. Identificação do(s) poço(s):

Sistema 1 - Escola União

Coordenadas Geográficas: 7° 49' 10.00'' S 50° 8' 42.00'' W

Profundidade prevista (m): 120

Sistema 2 - Escola Antônia Monteiro

Coordenadas Geográficas: 7° 47' 17.00'' S 50° 10' 26.00'' W

Profundidade prevista (m): 120

OBRIGAÇÃO

- Quaisquer modificações nas características desta AUTORIZAÇÃO deverão ser previamente
comunicadas a esta Secretaria, pelo requerente, para efeito de análise e verificação quanto ao
deferimento da alteração proposta;

- Dar cumprimento as condicionantes conforme disposto neste documento, o prazo das mesmas será
contabilizado a partir da data de ativação desta AUTORIZAÇÃO;

- Este documento não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás ou
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licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal;

- Seguir a construção do poço tubular conforme orientações das Normas Técnicas da ABNT para
construção de poços;

- Instalar hidrômetro na tubulação de saída do poço conforme disposto na Lei nº 6.381/2001;

- Se houver viabilidade de atendimento do serviço de abastecimento de água do município o usuário
deverá se interligar a rede pública de abastecimento, conforme disposto na Lei 11.445, Artigo 45 (Lei
do Saneamento);

OBSERVAÇÃO

- Esta Autorização para Perfuração de Poço, terá validade de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogada
por mais 01 (um) ano.

CONDICIONANTES

        Prazo: 120 Dias

1 - Encaminhar Atestado de Viabilidade Técnica emitido pela prestadora de serviço de abastecimento
de água do município contendo a viabilidade positiva ou negativa de atendimento.

CONDICIONANTES SEM PRAZO

Após a construção do poço o interessado deverá atender as seguintes condições:

2 - Comprovar a instalação do hidrômetro, de tampa/lacre, laje sanitária e área de proteção
encaminhando o registro fotográfico, conforme obrigações do título;

3 - Instalar placa com o código de identificação no poço, encaminhando registro fotográfico
comprobatório;

4 - Apresentar Certidão de Registro da empresa perfuradora emitida pelo CREA/PA.

Apresentar comprovação do cumprimento das condicionantes dos itens 2, 3 e 4 no ato do protocolo
de solicitação de Outorga de Direito de Uso de recursos hídricos do (s) poço (s)

Solicitamos sua especial atenção para o fato de que o não atendimento das condições consignadas
neste expediente levará ao enquadramento automático do usuário nas normas penais da legislação
ambiental em vigor.

Belém, 28 de junho de 2021.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
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OFÍCIO N° 50/2021 - DPC/PMPD                                                 Pau D’Arco – PA, 03 de agosto de 2021. 

Ilmo. Senhor 

MAURO RODRIGUES BASTOS 

Superintendente Estadual do Pará – FUNASA 

 
 

Ref.: Solicitação de Alteração da Localidade de Execução do Objeto  

 

Prezado Senhor, 

          Faço uso do presente para encaminhar solicitação de exclusão/alteração de uma das localidades do 

Plano de Trabalho, do Convênio 906719/2020 “Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em 

Áreas Rurais (PA Nicolina Rivetti e Comunidade Minuano)” no Município de Pau D'Arco/PA. Visto que o 

Plano de Trabalho ainda não foi aprovado, havendo assim a possibilidade de apresentação de um novo 

Plano de Trabalho. 

A presente solicitação se presta a cumprir o contido no Art. 36 da Portaria Interministerial n.° 

424/2016, que aduz sobre a possibilidade de alteração da localidade: 

Art. 36. O instrumento poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser 

apresentada a concedente ou a mandatária em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de sua 

vigência ou no prazo nele estipulado, vedada a alteração do objeto aprovado.  

§ 1° A análise da solicitação de alteração deverá ser realizada pela concedente ou pela mandatária 

observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que não haja prejuízo a execução do objeto 

pactuado.       

Reitero que a alteração não irá acarretar em ampliação ou redução do objeto pactuado. Não há a 

possibilidade de execução do objeto nas duas localidades, haja vista que uma das localidades é de 

propriedade particular, cuja documentação o município desconhece, e não houve autorização do dono da 

área para seu uso. Dessa forma, inviabilizou-se a Implantação do Sistema de abastecimento de Água nas 

duas localidades rurais. Sendo assim, solicito alteração da localidade, tendo em vista que os dois Sistemas 

de Abastecimento de Água serão implantados apenas no PA NICOLINA RIVETTI. 

 

 

Atenciosamente, 

  

-------------------------------------------------------------------------- 

MARLENE MARTINS DE ANDRADE PEREIRA 

Prefeita Municipal em Exercício 
MARLENE MARTINS DE 
ANDRADE 
PEREIRA:24416746253

Assinado de forma digital por 
MARLENE MARTINS DE ANDRADE 
PEREIRA:24416746253 
Dados: 2021.08.03 13:38:19 -03'00'
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
 
 

 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 36 

da Portaria Interministerial n.º424/2016 aduz sobre a possibilidade de alteração 

do objeto do convênio: Art. 36. O instrumento poderá ser alterado mediante 

proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao concedente 

ou a mandatária em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência 

ou no prazo nele estipulado, vedada a alteraçãodo objeto aprovado. § 1º A análise 

da solicitação de alteração deverá ser realizada pelo concedente ou pela 

mandatária observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que 

não haja prejuízo a execução do objeto pactuado. Permitido em casos em que o 

Plano de Trabalho não tenha sido aprovado, e casos em que não haja prejuízo na 

execução do objeto. 

 
I – Objeto 

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (PA Nicolina 

Rivetti e Comunidade Minuano) no Município de Pau D'Arco/PA. 

 
II – Participantes 

Proponente: CNPJ: 34.671.016/0001-48 – MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO/PA; 

Concedente: 36211 – FUNDAÇÃO NACIONAL DE SÁUDE. 

 
III - Caracterização da situação que justifica a alteração do objeto 

Trata – se  da alteração do objeto do convênio no tocante a Implantação de 

Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Minuano, pois a mesma está 

localizada em área rural de propriedade particular cuja documentação do imóvel o 

município desconhece, inviabilizando a instalação naquela localidade. Esclarece 

que o município não conseguiu a documentação necessária para regulamentar a 

área e nem a autorização do proprietário para instalação do sistema de 

abastecimento de água naquela localidade. 

 

É defesa a alteração do objeto, visto que o plano de trabalho ainda não foi 

aprovado. Reitero que não acarretará em ampliação do objeto. Dessa forma não 

haverá qualquer prejuízo para a funcionalidade do objeto ajustado, uma vez que os 

dois Sistemas de Abastecimento de Água serão implantados no P.A. Nicolina 

Rivetti. 
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Deixo claro que, futuramente havendo regulamentação da área excluída deste 

objeto, a Prefeitura Municipal de Pau D’arco, em caso de dispor de recurso próprio, 

ou celebração de convênio com a União, compromete – se a investir na área 

denominada Comunidade Minuano, para que os moradores não sejam lesados 

devido à falta de água de qualidade para consumo e uso próprio, na respectiva 

comunidade. 

 
IV – Disposições Finais 

Isto posto, vem encaminhar justificativa técnica de alteração do objeto, 

devidamente formalizada e justificada, comprovando que o produto final terá 

funcionalidade plena, independentemente de outras ações ou etapas futuras. 

Assim requer que o objeto seja alterado para Implantação de Sistema de 

Abastecimento de Água em Áreas Rurais (PA Nicolina Rivetti) no Município 

de Pau D’arco/PA. 

 

  

 Assim requer alteração, 

 

 
Pau D’arco - PA, 09 de julho de 2021. 

 
 
 

 
 
 
 

 
FREDSON PEREIRA DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
 FREDSON PEREIRA DA 

SILVA:65002121268

Assinado de forma digital por 
FREDSON PEREIRA DA 
SILVA:65002121268 
Dados: 2021.07.09 09:39:39 -03'00'
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Laudo Hidrogeologico para 
subsidiar a construção de dois poços tubulares na 

comunidade Magdalena Nicolina Rivetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Introdução 

       O presente relatório tem por finalidade apresentar o Laudo hidrogeologico para 

subsidiar a construção de dois poços tubulares em dois sistemas na comunidade 

Madalena Nicolina Rivetti, cujas coordenadas geográficas (Datum WGS 84), obtidas 

por GPS, são: latitude Poço 1 - 07°47’17”s e 50°10”26”w localizado na área da 

escola União e Poço 2 - 07°49’10”s e 50°08”42”w na área da escola Antônia 

Monteiro.    

        O consumo estimado é de 199,00 m³/dia para cada sistema, para 24 horas de 

funcionamento e vazão de 8,90 m³/h. 

Objetivo 
      

        Caracterização geológica da área do município de Pau D’arco, onde serão 

construídos dois poços tubulares para captação de água subterrânea atendendo a 

NBR 12.212 - Projeto de poço para captação de água subterrânea e NBR 12.244 - 

Construção de poço para captação de água subterrânea. 

Localização  

         A Cidade de Pau D’arco está situada no Município de Pau D’arco 

(“coordenadas geográficas 07º49'59 de latitude sul e 50º02'40" de longitude oeste) 

na Mesorregião Sudeste do Estado do Pará, microrregião de Redenção, distante 

aproximadamente 750 km da Capital do Estado, Belém-Pa. Chega-se a sede do 

município partindo-se de Belém, segue-se pelas rodovias PA-150 e PA-287, que 

permite a ligação leste-oeste, integrando-a ao Estado do Tocantins.  . 

Objetivo 

        Caracterização geológica da área da sede do município, para construção de um 

poço tubular profundo para captação de água subterrânea. 

Metodologia 

        Através de levantamento bibliográfico da folha SA-22 e Mapa Geológico do 

Brasil. 

Fisiografia 

• Clima 

O clima é o equatorial super-úmido tipo AM, na classificação de Koppen, no 

limite de transição para o AW. A temperatura média anual fica em torno de 25,35ºC, 

ocorrendo temperatura máxima de 32,01ºC. 

A precipitação média anual é de 2.473mm cuja distribuição ocorre, como via 

de regra na Amazônia, em dois períodos distintos: um bastante chuvoso, que vai de 

dezembro a maio (80% de precipitação anual) e outro menos chuvoso, que vai de 

junho a novembro, com precipitação inferior a 100mm (média de 50mm). A 

umidade relativa do ar é elevada, apresentando oscilações entre a estação mais 

seca e a mais chuvosa que vai de 52% a 90%, sendo a média real de 78%. 

• Vegetação 

A cobertura vegetal do Município é constituída predominantemente de floresta 

aberta mista, mas tem áreas de cerrado e cerradão. 



Na vegetação original predominava a floresta tropical densa, com espécies de 

valor comercial, mas a intensa atividade madeireira na região e as pastagens 

artificiais reduziram bastante a área de floresta nativa. A cobertura vegetal, 

atualmente, apresenta áreas de floresta, juquira e pastagens. 

Geologia 

• Geologia Regional 

        A área onde está localizada o município de Pau D’arco, insere-se na borda 

sudeste do Cráton Amazônico, entidade tectônica pré-brasiliana definida por 

Almeida et al. (1976), cujo caráter cratogênico já havia sido estabelecido desde os 

trabalhos pioneiros sobre a evolução geotectônica da Região Amazônica de 

Susczynski  (1969) e Almeida (1971 e 1974).  

         A Geologia do município de Pau D’arco, incluindo sua sede abrange grandes 

compartimentos geotectônicos, considerando os terrenos mais preservados 

daqueles mais retrabalhados, as quais estão representadas pelos seguintes 

domínios: Terreno Granito “Greenstone Belt”, Cinturão de Cisalhamento Pau D’arco, 

Cinturão de Cisalhamento Itacaiúnas, Cinturão de Cisalhamento Araguaia, 

Magmatismo de Regime Distensivo com Intrusões Ácidas do Proterozóico e Básicas 

do Mesozóico e Coberturas Cenozóicas. 

• Geologia Local 

        A área da sede municipal de Pau D’arco foi palco no Arqueano, de um 

magmatismo distensivo, caracterizado pela presença de um plutonismo ácido, o 

qual está representado por corpos graníticos de forma alongadas no sentido E/W. 

Tais corpos correspondem a litotipos da Unidade Monzogranito Xinguara, constituído 

de rochas granitóides, sin a tardicolisionais, de composição dominantemente 

monzogranítica a duas micas, com subordinados termos granodioríticos, tonalíticos 

e sienograníticos.  

         A assembleia mineralógica dessas rochas, é indicativa de metamorfismo no 

fácies anfibolítico médio-baixo e deformação protomilonítica a milonítica.    

Caracterização Hidrogeológica 

• Aspectos Gerais 

        O objetivo principal no município é realizar uma análise quanto a possibilidade 

de captação de água por poços tubulares, já que o município de Pau D’arco, 

encontra-se sobre rochas cristalinas dificultando sobremaneira a captação de água 

subterrânea. A partir dos dados geológico-estruturais obtidos, procurou-se elaborar 

uma proposta preliminar de captação de água subterrânea através de poços 

tubulares como subsídio a captação de recursos financeiros junto a órgãos 

competentes. 

         O clima tropical e a intensidade pluviométrica em torno de 2.000mm anuais 

conferem bons volumes de água à rede de drenagem que conta com inúmeros 

cursos d’água de pequeno porte. Porém, estas características, por si, não conferem 



características favoráveis ao aproveitamento de recursos hídricos subterrâneos. A 

geologia da área engloba rochas graníticas plutônicas e pacote de 

metassedimentos, que são, reconhecidamente, limitadas quanto aos aspectos 

hidráulicos: possuem baixa porosidade/permeabilidade e limitada transmissividade. 

Os aquíferos explorados são do tipo manto de intemperismo, fissurais, porosos e em 

aluviões. 

         Estes últimos, em geral de pequena espessura, são mais usados como poço 

boca abertos, pela população mais carente. São mais suscetíveis à contaminação e 

sofrem os efeitos sazonais do clima, secando no período de estiagem; o manto 

intempérico, também, em sua maioria, limitado em espessura, é aproveitado no 

contato com a rocha-mãe e os aquíferos fissurais tem sua importância diretamente 

afetada pela presença de descontinuidades tipo falhas e fraturas e da natureza 

destas, ou seja, se forem abertas têm grande potencial armazenador; caso contrário 

seu caráter aquífero será reduzido. 

         No geral os poços apresentam vazões variando de 9 a 12m3/h, raramente 

atingem 15 m3/h ou pouco mais. Na área estudada são poucas as informações, 

embora existam, não foi possível obter maiores informações.  

      Os poços do tipo amazonas explotam, nas áreas visitadas, zonas aqüíferas 

principalmente de coberturas alteradas, que variam em profundidade dependendo 

do local. O potencial hidrogeológico desses aqüíferos é baixo, como atestam 

informações verbais de seus proprietários. Não existem estudos ou dados que 

determinem a qualidade da água. Observa-se que se trata de aqüíferos livres, cuja 

recarga provavelmente se dá diretamente através das precipitações pluviométricas.  

      Foram identificados muitos vales de escoamento de drenagem, porém secos, 

e apenas algumas fontes. 

      Os aqüíferos cristalinos são formados por rochas duras e maciças, onde a 

circulação da água se faz nas fissuras e fraturas abertas devido ao movimento 

tectônico. Os poços explotam, zonas aqüíferas fissurais cristalinas (fraturas/falhas) e 

devido às características hidrodinâmicas desses aqüíferos não terem sido 

estudadas, as vazões nesses poços normalmente são muito baixas. 

       A hidrogeologia dos aqüíferos fissurais tem aplicação principalmente onde 

dominam rochas ígneas e metamórficas, como é o caso do subsolo da cidade de Pau 

D’arco. Nesse meio, a água encontra-se em espaços representados por fissuras ou 

fraturas, juntas ou ainda em falhas.      

       Um dos principais objetivos desse trabalho é avaliar o potencial 

hidrogeológico do assentamento Magdalena Rivetti. Considerando-se como 

principais fontes de informação, trabalho de campo e o conhecimento de 

hidrogeólogos experientes, foi possível diferenciar dois compartimentos 

hidrogeológicos na área em questão: o primeiro com características hidrodinâmicas 

bastantes limitadas e compreende a cobertura alterada e os depósitos aluviais, que 



nessas áreas são bastante restritos. O segundo possui características 

hidrodinâmicas mais promissoras, isto porque estão relacionadas as fraturas na 

rocha cristalina e dependendo de suas aberturas, rugosidades e material de 

preenchimento podem ser fundamental para as questões de infiltração e 

armazenamento de água.  

      Quanto ao potencial hidrogeológico, os aqüíferos do tipo fissural provenientes 

de falhas do tipo normal, são as que apresentam as melhores características em 

função de originarem-se a partir de esforços tracionais, tendendo a apresentar 

maiores aberturas. 

      Quanto às fraturas, devem sempre ser consideradas aquelas resultantes de 

esforços de tração também por mostrarem-se mais abertas. 

          Os sistemas de fraturamentos observado nas áreas visitadas mostram 

aberturas milimétricas e centimétricas na superfície. Muitas fraturas estão 

preenchidas totalmente por fragmentos da própria rocha, algumas com detritos de 

origem superficial que podem penetrar em meio aquoso decantando no interior das 

fraturas. 

      Os fraturamentos observados na superfície dessas áreas não possuem 

possibilidade de controle quando penetram em subsuperfície. Os controles de falhas 

e fraturas das áreas visitadas estão restritos a medidas em superfície. 

      Foi importante um reconhecimento local das áreas de interesses para 

identificação dos locais mais promissores para aquíferos fissurais, exatamente onde 

se encontra as principais zonas que precisam ser reforçadas com estudos e análises 

geofísicos para uma melhor caracterização hidrogeológica.  

Captação Subterrânea  

      A locação de um poço consiste em determinar através de técnicas específicas 

o local exato no terreno, onde ele será perfurado. Uma locação bem feita resultará 

em uma probabilidade bem maior de sucesso (poço com água). 

 Existem grandes riscos na perfuração de um poço em áreas de cristalino, 

como é o caso de Pau D’arco. Nessas áreas a água subterrânea, quando presente, 

encontra-se em regiões localizadas -as fraturas- e, portanto, se o local escolhido 

estiver, por exemplo, a poucos metros de uma delas, o poço terá enorme 

probabilidade de resultar produtivo, principalmente se estiver próximo de alguma 

drenagem permanente e os dados geofísicos detectarem a extensão de fraturas 

com água. 

 Esta é a razão principal na crescente valorização das atividades prévias de 

locação de poços pela comunidade/poder público, apoiada em diversos exemplos de 

prejuízos com poço secos, e na relação custo versus benefício desses serviços, tidos 

anteriormente como custos adicionais desnecessários. 



        A perspectiva que se observou na região sudoeste do município de Pau 

D’arco está situada no uso de técnicas de mapeamento de fraturas e áreas 

aluvionares na locação de poços, pois a área é de cristalino. O conhecimento da 

geologia da região, isto é, de sua litoestratigrafia e estrutura, é o ponto de partida 

para a compreensão da distribuição espacial de aqüíferos na região. 

          Este relatório se limita à análise de lineamentos geológicos/estruturais e 

hidrogeológicos que juntamente acompanhado de técnicas de geofísica completarão 

o arcabouço ideal para montar o processo de captação de água subterrânea na área 

em estudo. 

          A análise de falhas de deslocamento tipo normal (cachoeiras) mostra que as 

áreas próximas das principais drenagens é que devem mostrar resultados mais 

promissores quanto ao potencial hidrogeológico. 

Os padrões de fraturas encontrados nas áreas de afloramento demonstram 

evidências superficiais e de pequenas amplitudes. O arcabouço estrutural segue 

direções gerais no sentido NW-SE, acompanhando o “trend” geológico regional e o 

levantamento geofísico tem sempre que possível acompanhar os “trend” regionais 

através de controle nas drenagens. Recomenda-se também um estudo sedimentar 

detalhado das coberturas alteradas e aluvionares. Tendo em vista a exiguidade de 

dados relativos à conformação estrutural dessas áreas analisadas e considerando as 

incertezas com respeito as reais informações hidrogeológicos, deverá ser utilizada, 

técnicas geofísicas com o objetivo de confirmar o potencial hidrogeológico desses 

terrenos cristalinos, nas áreas destinadas aos sistemas.  

          O domínio aquífero que acumula água na região é principalmente do tipo 

fissural, formado por rochas classificadas como Granitoides Arqueanos 

(Monzogranito Xinguara, Granodiorito Rio Maria e Tonalito Arco Verde)  

          Os poços a serem executados terão profundidades, provavelmente, entre 100 

e 150m, apresentando vazões em torno de 15m³/h atingindo provavelmente 

aquíferos fissurais correspondente aos granitoides arqueanos da região. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS PARCIALMENTE 
REVESTIDOS 
 
01 – OBJETIVO 
 
Este documento tem por objetivo definir e especificar os detalhes técnicos 
para construção de dois poços tubulares para captação de água subterrânea 
na área das escolas, União e Antônia Monteiro, destinada ao abastecimento 
público e localizados na comunidade Magdalena Nicolina Rivetti no 
município de Pau d’Arco/Pará. 
 
02 – ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DO POÇO TUBULAR 

Método de Perfuração 

Deverá ser pelo método de circulação de fluído (bentonita) de perfuração 
direta através de sonda rotativa para a profundidade até o contato com a 
rocha sã e através de sonda roto-pneumática para a rocha sã. 
 
Profundidade rocha alterada 
A profundidade a ser atingida será em torno de 30m, constituindo-se de um 
furo piloto de diâmetro reduzido em relação ao diâmetro de perfuração final. 
 
Profundidade rocha sã 
A profundidade a ser atingida será em torno de 120,00 metros. 
 
Diâmetro de perfuração 
Os diâmetros de perfuração estão no quadro abaixo.  
 

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

DE PARA 

   0,00 -----   -30,00             8 ½”   
   0,00 -----   -30,00  8 ½” 12 ½” 
  -30,00 ----- -120,00             6”   

 
Fluído De Perfuração 
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. 
 
Coleta e acondicionamento das amostras 
  
As amostras do material perfurado serão coletadas a cada 2 metros de 
profundidade, ou sempre que ocorrer qualquer mudança litológica, de 
coloração do material ou na velocidade de avanço da perfuração. As 
amostras coletadas serão acondicionadas em sacos plásticos, etiquetados 
com as seguintes informações: número do poço, local, data, município, 
localidade e número de ordem e intervalo amostrado.  

  
Revestimento 
 
O poço será revestido na parte alterada com tubo de chapa de aço de 6’’ ou 
PVC geomecanico reforçado também de 6’’ .  
  
Filtro 
Se tiver condições no contato da rocha sã com material alterado, 
dependendo do potencial hidráulico, pode ser instalado. 
 



 
Cimentação e laje de proteção sanitária 
 
O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento interno e a própria 
perfuração, até o limite do pré-filtro, deverá ser totalmente cimentado com 
uma pasta de cimento e areia (traço 3:1).  

Será construída uma laje de concreto (traço 3:1), com 1(um) metro de lado, 
envolvendo o tubo de revestimento. A laje terá declividade de 2% (dois 
porcento), do poço para a borda e um ressalto periférico de 15 (quinze) 
centímetros sobre a superfície do terreno e 35(trinta e cinco) enterrados. 
 
Boca do poço 
 
Deverá ser de 0,5 m acima da laje de proteção sanitária. 

Desenvolvimento 
 
O desenvolvimento do poço será feito utilizando-se os métodos mecânicos, 
e/ou com aplicação do sistema “air lift”.  

O desenvolvimento será considerado concluído quando for atingida uma 
turbidez igual ou menor que 1 NTU ou 10 mg de sólido para cada litro de 
água extraída durante a limpeza do poço. 
O injetor será posicionado abaixo da fenda mais inferior do poço. 
 
Teste de produção 
 
Equipamentos auxiliares e destino da água 
Como a vazão esperada para o poço é da ordem de 6 m³/h, será utilizado 
recipiente com capacidade mínima de 100 (cem) litros e utilizada bomba 
submersa com vazão compatível com a previsão de produção do poço. 

Duração do teste: o ensaio final deverá ser conduzido do seguinte modo: 
 
Teste de vazão contínua terá duração de 24 (vinte e quatro) horas, se o 
nível dinâmico estabilizar durante pelo menos as últimas 6 (seis) horas do 
teste. 

Se tal estabilização não ocorrer nesse período, a vazão de bombeamento 
deverá ser reduzida em cerca de 20% e, o teste prolongado por mais 12 
(doze) horas, devendo o nível estabilizar durante as últimas 6 (seis) horas. 
Será utilizado medidor elétrico para medir a variação do nível de água 
dentro do poço nos tempos abaixo relacionados: 
• De 0 às 2 horas, de 10 em 10 minutos 
• De 02 às 12 horas, de 30 em 30 minutos 

• De 12 às 24 horas, de 60 em 60 minutos. 
 
Teste de recuperação 
 
Será medido do tempo de recuperação do nível estático original do poço, o 
teste de recuperação será dado como concluído quando o nível d’água 
retornar à posição original ou próxima do nível estático inicial. 
 
Verticalidade e alinhamento 
 
O poço está no vertical quando seu eixo concluir com a linha vertical que 
passa pelo centro da boca do poço e alinhado quando seu eixo é uma reta 

O teste constará da descida de uma haste rígida com 5 ¾ ’’ de diâmetro, no 
caso do poço aberto em 6’’ e de 12 metros de comprimento, até 24 metros 



abaixo do nível dinâmico do poço livremente sem tocar nas paredes do 
poço. 
Desinfecção do poço 
 
Após a conclusão do poço, será executada a limpeza de todos os materiais 
estranhos, inclusive ferramentas, madeiras, cordas, fragmentos de qualquer 
natureza, cimento, óleo, graxa, tinta de vedação ou espuma. Após a limpeza 
do poço será feita a desinfecção com solução de cloro com um teor residual 
de 5 ppm de cloro livre em todas as partes do poço, com repouso mínimo de 
2 horas. 

Coleta de amostra de água para análise físico-química e bacteriológica 
 
12 horas após a desinfecção do poço e duas horas de bombeamento, será 
feita a coleta da água diretamente da boca do poço, para análise físico-
químico e bacteriológica. 

Tamponamento do poço 
 
O poço será lacrado com tampa em ferro de maneira a impedir atos de 
vandalismo até sua utilização definitiva. 

Relatório técnico do poço 
 
Será apresentado relatório técnico na conclusão dos serviços assinado pelo 
responsável técnico. 
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