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O presente Projeto Básico visa atender as diretrizes gerais do estudo ambiental referente a Licença Ambiental 

para perfuração de Poço Tubular Profundo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto visa a liberação para execução de obra de captação de água 

subterrânea para atendimento da localidade de Marafon. O poço tubular profundo 

apresentou-se como a melhor alternativa de abastecimento de água, visto sua agilidade de 

execução, custo e benefícios proporcionados pela obra. 

Para tanto, o profissional Geólogo, o qual é o responsável pelas diretrizes técnicas 

da obra, definiu o projeto do poço, com locação geológica a campo, projeto técnico, perfil 

construtivo e geológico, método de execução de perfuração e etapas de desenvolvimento. 

2. LOCAL DA OBRA 

A área em questão refere-se ao empreendimento localizado na comunidade de 

Marafon, zona rural do município de Quilombo-SC, sob as coordenadas geográficas 26° 40' 

21,02"S e 52°39' 34,40”W.  

 

Figura 1: Localização do poço tubular profundo. 
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3. HIDROGEOLOGIA 

O município de Quilombo está inserido no contexto geológico de derrames de rochas 

ígneas basálticas com características geoquímicas que variam de basaltos toleíticos, andesitos, 

riodacitos, riolitos e dacitos, rochas da Formação Serra Geral. Esse evento vulcânico foi um 

dos mais importantes de caráter fissural que se tem registro no mundo, tendo sua gênese 

relacionada ao início do evento geológico que culminou na separação dos continentes 

americano e africano (quebra do Gondwana), durante o Cretáceo Inferior (130 – 120 Milhões 

de anos). Constitui uma sucessão de derrames efusivos de composição ácida a básica 

correspondendo ao vulcanismo de encerramento da evolução Gondwânica da Bacia do Paraná, 

ocupando a parte superior do Grupo São Bento, de idade Juro-Cretácea, e cobrindo uma área 

aproximada de 1.200.000 km2. Os derrames da Formação Serra Geral apresentam espessura 

individual entre 1 e 50cm. O pacote tem uma espessura total que varia de 350 m até 2.000m no 

centro da Bacia do Paraná (Milani, 1997b). Existem ocorrências de empilhamentos de no 

máximo 20 derrames. No Rio Grande do Sul, a formação Serra Geral apresenta um 

empilhamento onde se contam até 13 derrames sucessivos com espessura total máxima de 

cerca de 1.000m na região de Torres. 

A Formação Serra Geral recobre praticamente a metade norte do Rio Grande do Sul, 

entretanto estende-se desde o Uruguai até o estado de São Paulo, constituindo uma das 

maiores formações vulcânicas do planeta. Estas rochas estão sobrepostas a arenitos da 

Formação Botucatu e Rosário do Sul com freqüentes registros de lentes e camadas 

descontínuas de arenitos eólicos intertraps, e recobertos por sedimentos da Formação 

Tupanciretã e sedimentos Quaternários. Diques e sills de diabásio encaixados em corpos 

rochosos mais antigos e relacionados às efusivas têm ocorrência generalizada. 

 

As estruturas geológicas primárias associadas aos derrames da Formação Serra Geral 

seguem um padrão relacionado com a taxa de resfriamento e a composição das litologias 

presentes. 

 Essas estruturas podem ser englobadas em três zonas principais (LEINZ, 1994; 

ROISENBERG; CHIES, 1987; ROISENBERG, 1990) que possuem distribuição e ocorrência 

variável: 
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- Zona basal: constituída por vidros vulcânicos (de coloração preta e vermelha) brechas e 

rochas maciças; 

- Zona central: é a mais espessa de um derrame e pode alcançar até 60 m. Essa zona é 

caracterizada por dois tipos preferenciais de estruturas primárias: as juntas horizontais 

(planares e retilíneas, com espaçamento centi a decimétrico bastante regular) e as juntas 

verticais, que ocorrem sobrepostas às primeiras, são menos regulares e apresentam desde 

aspecto maciço até porções intensamente fraturadas; 

- Zona superior: é composta por rochas vulcânicas vesiculares a amigdalóides (preenchidas 

por zeólitas, carbonatos e quartzo). 

A Formação Botucatu ocorre sobrejacente à camada vulcânica e configura os arenitos 

desérticos que armazenam águas subterrâneas do Aqüífero Guarani. 

Os perfis de alteração que ocorrem no local demonstram um alto grau de alteração e 

intemperismo da rocha basáltica, configurando um solo com elevado grau de maturação, 

propiciando ideais condições geotécnicas para operação do referido empreendimento, visto 

que sua erodibilidade foi caracterizada como de baixo grau.  

A referida rocha é afanítica, de granulometria fina, coloração marrom avermelhada, 

microscopicamente constituída pelos minerais piroxênios, plagioclásios e minerais acessórios. 

O perfil geológico hidricos em aquíferos da Formação Serra Geral, onde se enquadrada 

à área em estudo, corresponde classicamente a uma cobertura pedológica de solo argilo-siltoso 

e saprolito recobrindo basaltos fraturados. 

As águas que circulam no basalto não apresentam relação às águas que circulam no 

regolito, uma vez que os níveis observados não guardam relação de dependencia entre si e, 

portanto, devem ser estudados separadamente. Normalmente, a passagem da zona de rocha 

alterada para rocha é relativamente brusca, havendo concomitantemente, uma diminuição 

significativa na permeabilidade do maciço. 

Em relação ao aquifero fraturado, como é o caso das rochas basálticas que formam o 

substrato rochoso do local do empreendimento, com porosidade essencialmente de fraturas, o 

escoamento é determinado pela permeabilidade da matriz rochosa e pela condutividade 

hidráulica das descontinuidades. 

Em termos regionais, o local está inserido na unidade tectonoestratigráfica do Aqüífero 

fraturado Serra Geral, caracterizado acima. 
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4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO POÇO TUBUALAR 

A perfuração do poço deverá observar as normas vigentes NBR 12.212 e NBR 12.244. 

Considerando a tecnologia aplicada atualmente, e em observância aos procedimentos 

executados nessas condições geológicas-hidrogeológicas, destaca o método de perfuração 

deve ser rotopneumático. O diâmetro a ser perfurado nas camadas de solo e manto de alteração 

deve ser de 12” (12 polegadas), adentrando pelo menos 3 m na rocha sã com esse mesmo 

diâmetro de perfuração. Após, adentrar na rocha sã, a perfuração deve continuar em 6 ½” até a 

profundidade de 200 metros (ou metragem final que contenha vazão de água subterrânea 

suficiente para a demanda de abastecimento público). O poço deverá ser parcialmente 

revestido, devendo este adentrar, ao menos, 3 (três) metros na rocha sã. O material do 

revestimento deverá ser, preferencialmente, de PVC Geomecânico de 6 ½” e estar 

sobressaliente aproximadamente 40 cm acima do nível do terreno. O espaço anular formado 

entre o diâmetro de reabertura (12”) e o revestimento deverá ser preenchido com calda de 

cimento. Este selo sanitário deverá chegar até a superfície, conformando, ao final, a laje de 

proteção superficial a fim de evitar a infiltração de qualquer contaminante proveniente da 

superfície, garantindo a integridade da água subterrânea. A laje de proteção deverá ter ao 

menos 1 m2 (1 m x 1 m) e 15 cm de espessura (altura). 

 

5. PERFIL GEOLÓGICO E CONSTRUTIVO PROJETADO 
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MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 

LOCALIDADE: MARAFON 

 

Poço tubular profundo é uma obra de engenharia que tem a finalidade de realizar um 

aproveitamento econômico do manancial subterrâneo. O projeto de poço compreende um 

conjunto de diretrizes técnicas previamente planejadas, adequadas às condições 

hidrogeológicas existentes, demanda requerida, disponibilidade de materiais e tecnologia de 

mercado, com o objetivo de combinar ótimo desempenho, longa duração e custo razoável. 

 

Este memorial/estudo de locação trata dos principais pontos que devem ser seguidos na 

execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, 

medições, recebimentos e outros fatores de importância técnica, quando não informados neste 

MEMORIAL DESCRITIVO devem ter como base de informações e componentes das NBR´s 

12.212 e 12.244. 

 

 FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração de 01 (um) Poço Tubular Profundo em Aquífero fraturado (rochas 

basálticas) para atender a demanda de água potável para comunidade. 

 

 

I. INFORMAÇÕES 

A locação do poço foi definida em conjunto com Secretaria de Obras/Agricultura, 

através de visita a Comunidade Marafon e residências de usuários que serão atendidos. 

O local de perfuração não é absoluto, o técnico responsável da empresa contratada 

poderá sugerir local mais adequado, desde que não onere o presente trabalho, não esteja em 

desacordo com as normas técnicas e não saia da propriedade indicada e/ou conforme Anuência 

prévia emitida. 

 

II. SERVIÇOS PRELIMINARES (Limpeza geral do terreno) 
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Caso, no local de perfuração, exista vegetação gramínea, a empresa deverá removê-la e 

dispô-las em local indicado pela Prefeitura Municipal, antes do início das obras. 

 

III. POÇO ARTESIANO 

Consiste em executar poço tubular profundo em rocha basáltica com espessura inicial 

de 12” (304,8 mm), onde seguirá com diâmetro de perfuração continuada de 6” (152,4 mm). A 

profundidade estimada é de 200,00 metros. 

 

O furo de sondagem deverá ser revestido parcialmente com tubulação de PVC 

Geomecânico de 6” (152,4 mm), a fim de evitar desmoronamentos e infiltração de águas 

superficiais. Estima-se 16 metros de revestimento no local, sendo que o mesmo pode variar 

conforme geologia local. Tubulação deverá ficar no mínimo 40 cm acima da Lage de proteção. 

 

O poço deverá ter proteção sanitária de 1 m², com espessura mínima de 150,00 mm. A 

cimentação deverá ser realizada, de modo a garantir a não infiltração de água pluvial e 

também a contaminação das águas mais superficiais. 

 

Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá: 

 

• Providenciar o Diário de perfuração para que as partes registrem os serviços 

diários, as alterações ocorridas e os fatos relevantes. 

• Providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pelo Fiscal do Contrato. 

• Atender as solicitações do Fiscal do Contrato. 

• Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) tantas quantos forem 

às necessárias. 

• Comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedência suficiente) sobre possíveis 

intervenções nas vias públicas. Também solicitar a este que comunique o órgão municipal 

competente. 

• Fornecer material, mão de obra e equipamentos necessários a completa e 

adequada execução do objeto. 

• Exercer a supervisão e a administração dos serviços. 

• Respeitar e promover as Normas de Segurança e de Medicina do Trabalho. 
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• Disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execução dos 

trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovação (CA). 

• Promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a 

Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir 

e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

• Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; 

• Utilizar, empregar e implementar Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC) 

• Utilizar equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) mínimos, necessários e 

adequados para o ambiente de trabalho, a exemplificar: máscara para vapores orgânicos; luvas 

nitrílicas; botinas de segurança contra riscos mecânicos e elétricos; macacão sanitário, 

capacete entre outros; 

• Estar ciente dos procedimentos de segurança estabelecidos pela 

CONTRATANTE e possuir todos os equipamentos de segurança exigidos, além de 

ferramentas e materiais de montagem apropriados. 

• Após a perfuração do poço, a empresa deverá realizar cadastro do mesmo junto 

ao SIOUT. 

 

Das obrigações mínimas: 

• A empresa contratada deverá atender a todas especificações da Lei Estadual nº 

10.350/94, que legisla a respeito do uso das águas subterrâneas deste estado e demais normas 

correlatas e possuir Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

(CREA) e no Departamento de Recursos Hídricos (DRH), com geólogo e/ou engenheiro de 

minas como responsável técnico; 

• Instalar placa de obra conforme site SOP – sop.rs.gov.br (aba serviços e 

informações / placa de obra) 

• Todos os elementos químicos e/ou físicos necessários a perfuração, tanto do 

solo alterado quanto em rocha dura, deve ser fornecidos pela empresa. Seus custos estão 

inclusos nos preços unitários de perfuração, de forma alguma deverá ser cobrada a parte, haja 

vista fazerem parte do processo de perfuração. 
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• A cimentação no espaço anelar, entre a perfuração e o revestimento é 

obrigatório por NORMA e seu custo está incluso na perfuração. 

• Todos os materiais e suplementos, de boa qualidade, necessários à boa 

execução dos serviços; 

• Caso durante a perfuração ocorra quebra de broca e o acidente for de tal 

natureza que seja necessário à perfuração de um novo poço, o serviço já executado fica por 

conta da Contratada; 

• Para executar a perfuração faz-se necessária à utilização de água, para tanto, 

caso não haja água no local, a contratada irá dispor de um caminhão-pipa que poderá ser 

utilizado, sem custo adicional; 

• Caso a produção de água desejada seja atingida, a perfuração poderá ser 

interrompida. 

• Executar a obra de acordo com as normas técnicas de construção em vigor, 

garantindo a solidez e segurança da obra pelo prazo de (dez) anos, excluídos os eventos 

decorrentes da geologia local; 

• Após o término dos serviços de perfuração do poço, serão preparados e 

entregues os dados do teste de verificação de vazão e perfil construtivo/geológico do poço 

tubular profundo; 

• Remoção dos materiais provenientes da perfuração; 

• Fornecer todas as informações e dados necessários à legalização do poço. 

• Preparar e manter acesso ao local dos trabalhos, deixando espaço desimpedido e 

suficiente para execução destes; 

• Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, e todas as suas etapas; 

• Assinar todas as informações e ocorrências da obra, bem como a competente 

declaração de medição dos metros perfurados e demais documentos que se fizerem 

necessários; 
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IV – DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração 

Perfuração inicial em camada alterada (solo/rochas decompostas) em 12”. Após 

adentrar em rocha competente (basalto), em no mínimo 3 metros, reduzir diâmetro de 

perfuração para 6” até profundidade estipulada. 

  

Revestimento 

Aplicação da coluna de revestimento com tubo de PVC geomecânico de 6“ nos metros 

inicias (perfurados em 12”) e aplicação de calda de cimento para preenchimento anelar. 

 

Desenvolvimento 

O valor do desenvolvimento está incluso no preço total da obra, o desenvolvimento 

tem a finalidade do aumento de condutividade hidráulica natural e grande auxílio na limpeza 

dos sedimentos ainda suspensos e acumulados no poço. Deve-se utilizar método seguro e que 

não comprometa o poço (air-lift). O desenvolvimento pode durar de 2 a 6 horas, até que a 

limpeza da formação seja aceitável. 

 

Serviços Complementares 

Se poço apresentar produtivo, o mesmo após finalizado deverá receber uma tampa para 

proteção. Assim como será responsabilidade da empresa CONTRATADA, realizar teste de 

vazão (teste de bombeamento – medição de níveis), coleta e análise de água (padrão Outorga 

SEMA/DRH RS) e cercamento do poço (mínimo 2 x 2 m - 4 m² ). 

Caso poço se mostre improdutivo (seco), CONTRATADA deverá realizar o 

tamponamento do mesmo, sem oneração de valores. 

 

 Da Documentação 

O início da perfuração pela CONTRATADA só poderá ser realizado após a obtenção 

de Autorização Prévia para a mesma, pois o poço não deverá ser perfurado sem tal 

instrumento legal. 
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A prefeitura irá disponibilizar a documentação necessária para empresa/profissional 

capacitado a fim de elaborar processo de emissão da anuência prévia de perfuração junto ao 

SIOUT, não sendo da CONTRATADA essa responsabilidade. 

 

V - LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Encerrada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza do terreno, que 

deverá ficar limpo, sem marcas de veículos, livre de rejeitos de perfuração, os tanques de lama 

(caso existam) deverão ser adequadamente eliminados e preenchidos com o material 

previamente removido para a execução dos mesmos, resíduos de cimento deverão ser 

removidos bem como materiais plásticos e quaisquer tipos de lixo ou de materiais inservíveis. 

 

           VI - OBSERVAÇÃO 

Os detalhes referentes aos SERVIÇOS de construção de poços, adotados como padrão 

para esta obra, deverá ser de conhecimento prévio da empresa CONTRATADA, não devendo 

e podendo a mesma alegar ignorância ou desconhecimento quanto ao assunto NBR que 

versam sobre o assunto, ou seja: NBR 12.212 - Projeto de poço para captação de água 

subterrânea, 12.244 - Construção e de poço tubular profundo para captação de água 

subterrânea. 

Todas as dúvidas quanto aos aspectos urbanos: de saneamento, distribuição e uso dos 

recursos hídricos pela população local deverão ser tiradas pelo responsável da Secretaria 

solicitante. 
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MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 

LOCALIDADE: SÃO JOSÉ 

 

Poço tubular profundo é uma obra de engenharia que tem a finalidade de realizar um 

aproveitamento econômico do manancial subterrâneo. O projeto de poço compreende um 

conjunto de diretrizes técnicas previamente planejadas, adequadas às condições 

hidrogeológicas existentes, demanda requerida, disponibilidade de materiais e tecnologia de 

mercado, com o objetivo de combinar ótimo desempenho, longa duração e custo razoável. 

 

Este memorial/estudo de locação trata dos principais pontos que devem ser seguidos na 

execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, 

medições, recebimentos e outros fatores de importância técnica, quando não informados neste 

MEMORIAL DESCRITIVO devem ter como base de informações e componentes das NBR´s 

12.212 e 12.244. 

 

 FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração de 01 (um) Poço Tubular Profundo em Aquífero fraturado (rochas 

basálticas) para atender a demanda de água potável para comunidade. 

 

 

I. INFORMAÇÕES 

A locação do poço foi definida em conjunto com Secretaria de Obras/Agricultura, 

através de visita a Comunidade de São José e residências de usuários que serão atendidos. 

O local de perfuração não é absoluto, o técnico responsável da empresa contratada 

poderá sugerir local mais adequado, desde que não onere o presente trabalho, não esteja em 

desacordo com as normas técnicas e não saia da propriedade indicada e/ou conforme Anuência 

prévia emitida. 

 

II. SERVIÇOS PRELIMINARES (Limpeza geral do terreno) 
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Caso, no local de perfuração, exista vegetação gramínea, a empresa deverá removê-la e 

dispô-las em local indicado pela Prefeitura Municipal, antes do início das obras. 

 

III. POÇO ARTESIANO 

Consiste em executar poço tubular profundo em rocha basáltica com espessura inicial 

de 12” (304,8 mm), onde seguirá com diâmetro de perfuração continuada de 6” (152,4 mm). A 

profundidade estimada é de 200,00 metros. 

 

O furo de sondagem deverá ser revestido parcialmente com tubulação de PVC Geomecânico 

de 6” (152,4 mm), a fim de evitar desmoronamentos e infiltração de águas superficiais. 

Estima-se 16 metros de revestimento no local, sendo que o mesmo pode variar conforme 

geologia local. Tubulação deverá ficar no mínimo 40 cm acima da Lage de proteção. 

 

O poço deverá ter proteção sanitária de 1 m², com espessura mínima de 150,00 mm. A 

cimentação deverá ser realizada, de modo a garantir a não infiltração de água pluvial e 

também a contaminação das águas mais superficiais. 

 

Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá: 

 

• Providenciar o Diário de perfuração para que as partes registrem os serviços 

diários, as alterações ocorridas e os fatos relevantes. 

• Providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pelo Fiscal do Contrato. 

• Atender as solicitações do Fiscal do Contrato. 

• Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) tantas quantos forem 

às necessárias. 

• Comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedência suficiente) sobre possíveis 

intervenções nas vias públicas. Também solicitar a este que comunique o órgão municipal 

competente. 

• Fornecer material, mão de obra e equipamentos necessários a completa e 

adequada execução do objeto. 

• Exercer a supervisão e a administração dos serviços. 

• Respeitar e promover as Normas de Segurança e de Medicina do Trabalho. 
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• Disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execução dos 

trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovação (CA). 

• Promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a 

Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir 

e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

• Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; 

• Utilizar, empregar e implementar Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC) 

• Utilizar equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) mínimos, necessários e 

adequados para o ambiente de trabalho, a exemplificar: máscara para vapores orgânicos; luvas 

nitrílicas; botinas de segurança contra riscos mecânicos e elétricos; macacão sanitário, 

capacete entre outros; 

• Estar ciente dos procedimentos de segurança estabelecidos pela 

CONTRATANTE e possuir todos os equipamentos de segurança exigidos, além de 

ferramentas e materiais de montagem apropriados. 

• Após a perfuração do poço, a empresa deverá realizar cadastro do mesmo junto 

ao SIOUT. 

 

Das obrigações mínimas: 

• A empresa contratada deverá atender a todas especificações da Lei Estadual nº 

10.350/94, que legisla a respeito do uso das águas subterrâneas deste estado e demais normas 

correlatas e possuir Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

(CREA) e no Departamento de Recursos Hídricos (DRH), com geólogo e/ou engenheiro de 

minas como responsável técnico; 

• Instalar placa de obra conforme site SOP – sop.rs.gov.br (aba serviços e 

informações / placa de obra) 

• Todos os elementos químicos e/ou físicos necessários a perfuração, tanto do 

solo alterado quanto em rocha dura, deve ser fornecidos pela empresa. Seus custos estão 

inclusos nos preços unitários de perfuração, de forma alguma deverá ser cobrada a parte, haja 

vista fazerem parte do processo de perfuração. 
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• A cimentação no espaço anelar, entre a perfuração e o revestimento é 

obrigatório por NORMA e seu custo está incluso na perfuração. 

• Todos os materiais e suplementos, de boa qualidade, necessários à boa 

execução dos serviços; 

• Caso durante a perfuração ocorra quebra de broca e o acidente for de tal 

natureza que seja necessário à perfuração de um novo poço, o serviço já executado fica por 

conta da Contratada; 

• Para executar a perfuração faz-se necessária à utilização de água, para tanto, 

caso não haja água no local, a contratada irá dispor de um caminhão-pipa que poderá ser 

utilizado, sem custo adicional; 

• Caso a produção de água desejada seja atingida, a perfuração poderá ser 

interrompida. 

• Executar a obra de acordo com as normas técnicas de construção em vigor, 

garantindo a solidez e segurança da obra pelo prazo de (dez) anos, excluídos os eventos 

decorrentes da geologia local; 

• Após o término dos serviços de perfuração do poço, serão preparados e 

entregues os dados do teste de verificação de vazão e perfil construtivo/geológico do poço 

tubular profundo; 

• Remoção dos materiais provenientes da perfuração; 

• Fornecer todas as informações e dados necessários à legalização do poço. 

• Preparar e manter acesso ao local dos trabalhos, deixando espaço desimpedido e 

suficiente para execução destes; 

• Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, e todas as suas etapas; 

• Assinar todas as informações e ocorrências da obra, bem como a competente 

declaração de medição dos metros perfurados e demais documentos que se fizerem 

necessários; 
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IV – DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração 

Perfuração inicial em camada alterada (solo/rochas decompostas) em 12”. Após 

adentrar em rocha competente (basalto), em no mínimo 3 metros, reduzir diâmetro de 

perfuração para 6” até profundidade estipulada. 

  

Revestimento 

Aplicação da coluna de revestimento com tubo de PVC geomecânico de 6“ nos metros 

inicias (perfurados em 12”) e aplicação de calda de cimento para preenchimento anelar. 

 

Desenvolvimento 

O valor do desenvolvimento está incluso no preço total da obra, o desenvolvimento 

tem a finalidade do aumento de condutividade hidráulica natural e grande auxílio na limpeza 

dos sedimentos ainda suspensos e acumulados no poço. Deve-se utilizar método seguro e que 

não comprometa o poço (air-lift). O desenvolvimento pode durar de 2 a 6 horas, até que a 

limpeza da formação seja aceitável. 

 

Serviços Complementares 

Se poço apresentar produtivo, o mesmo após finalizado deverá receber uma tampa para 

proteção. Assim como será responsabilidade da empresa CONTRATADA, realizar teste de 

vazão (teste de bombeamento – medição de níveis), coleta e análise de água (padrão Outorga 

SEMA/DRH RS) e cercamento do poço (mínimo 2 x 2 m - 4 m² ). 

Caso poço se mostre improdutivo (seco), CONTRATADA deverá realizar o 

tamponamento do mesmo, sem oneração de valores. 

 

 Da Documentação 

O início da perfuração pela CONTRATADA só poderá ser realizado após a obtenção 

de Autorização Prévia para a mesma, pois o poço não deverá ser perfurado sem tal 

instrumento legal. 
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A prefeitura irá disponibilizar a documentação necessária para empresa/profissional 

capacitado a fim de elaborar processo de emissão da anuência prévia de perfuração junto ao 

SIOUT, não sendo da CONTRATADA essa responsabilidade. 

 

V - LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Encerrada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza do terreno, que 

deverá ficar limpo, sem marcas de veículos, livre de rejeitos de perfuração, os tanques de lama 

(caso existam) deverão ser adequadamente eliminados e preenchidos com o material 

previamente removido para a execução dos mesmos, resíduos de cimento deverão ser 

removidos bem como materiais plásticos e quaisquer tipos de lixo ou de materiais inservíveis. 

 

           VI - OBSERVAÇÃO 

Os detalhes referentes aos SERVIÇOS de construção de poços, adotados como padrão 

para esta obra, deverá ser de conhecimento prévio da empresa CONTRATADA, não devendo 

e podendo a mesma alegar ignorância ou desconhecimento quanto ao assunto NBR que 

versam sobre o assunto, ou seja: NBR 12.212 - Projeto de poço para captação de água 

subterrânea, 12.244 - Construção e de poço tubular profundo para captação de água 

subterrânea. 

Todas as dúvidas quanto aos aspectos urbanos: de saneamento, distribuição e uso dos 

recursos hídricos pela população local deverão ser tiradas pelo responsável da Secretaria 

solicitante. 
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O presente Projeto Básico visa atender as diretrizes gerais do estudo ambiental referente a Licença Ambiental 

para perfuração de Poço Tubular Profundo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto visa a liberação para execução de obra de captação de água 

subterrânea para atendimento da localidade de São José. O poço tubular profundo 

apresentou-se como a melhor alternativa de abastecimento de água, visto sua agilidade de 

execução, custo e benefícios proporcionados pela obra. 

Para tanto, o profissional Geólogo, o qual é o responsável pelas diretrizes técnicas 

da obra, definiu o projeto do poço, com locação geológica a campo, projeto técnico, perfil 

construtivo e geológico, método de execução de perfuração e etapas de desenvolvimento. 

2. LOCAL DA OBRA 

A área em questão refere-se ao empreendimento localizado na comunidade de São 

José, zona rural do município de Quilombo-SC, sob as coordenadas geográficas 26° 42' 

24,27"S e 52°46' 49,64”W.  

 

Figura 1: Localização do poço tubular profundo. 
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3. HIDROGEOLOGIA 

O município de Quilombo está inserido no contexto geológico de derrames de rochas 

ígneas basálticas com características geoquímicas que variam de basaltos toleíticos, andesitos, 

riodacitos, riolitos e dacitos, rochas da Formação Serra Geral. Esse evento vulcânico foi um 

dos mais importantes de caráter fissural que se tem registro no mundo, tendo sua gênese 

relacionada ao início do evento geológico que culminou na separação dos continentes 

americano e africano (quebra do Gondwana), durante o Cretáceo Inferior (130 – 120 Milhões 

de anos). Constitui uma sucessão de derrames efusivos de composição ácida a básica 

correspondendo ao vulcanismo de encerramento da evolução Gondwânica da Bacia do Paraná, 

ocupando a parte superior do Grupo São Bento, de idade Juro-Cretácea, e cobrindo uma área 

aproximada de 1.200.000 km2. Os derrames da Formação Serra Geral apresentam espessura 

individual entre 1 e 50cm. O pacote tem uma espessura total que varia de 350 m até 2.000m no 

centro da Bacia do Paraná (Milani, 1997b). Existem ocorrências de empilhamentos de no 

máximo 20 derrames. No Rio Grande do Sul, a formação Serra Geral apresenta um 

empilhamento onde se contam até 13 derrames sucessivos com espessura total máxima de 

cerca de 1.000m na região de Torres. 

A Formação Serra Geral recobre praticamente a metade norte do Rio Grande do Sul, 

entretanto estende-se desde o Uruguai até o estado de São Paulo, constituindo uma das 

maiores formações vulcânicas do planeta. Estas rochas estão sobrepostas a arenitos da 

Formação Botucatu e Rosário do Sul com freqüentes registros de lentes e camadas 

descontínuas de arenitos eólicos intertraps, e recobertos por sedimentos da Formação 

Tupanciretã e sedimentos Quaternários. Diques e sills de diabásio encaixados em corpos 

rochosos mais antigos e relacionados às efusivas têm ocorrência generalizada. 

 

As estruturas geológicas primárias associadas aos derrames da Formação Serra Geral 

seguem um padrão relacionado com a taxa de resfriamento e a composição das litologias 

presentes. 

 Essas estruturas podem ser englobadas em três zonas principais (LEINZ, 1994; 

ROISENBERG; CHIES, 1987; ROISENBERG, 1990) que possuem distribuição e ocorrência 

variável: 
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- Zona basal: constituída por vidros vulcânicos (de coloração preta e vermelha) brechas e 

rochas maciças; 

- Zona central: é a mais espessa de um derrame e pode alcançar até 60 m. Essa zona é 

caracterizada por dois tipos preferenciais de estruturas primárias: as juntas horizontais 

(planares e retilíneas, com espaçamento centi a decimétrico bastante regular) e as juntas 

verticais, que ocorrem sobrepostas às primeiras, são menos regulares e apresentam desde 

aspecto maciço até porções intensamente fraturadas; 

- Zona superior: é composta por rochas vulcânicas vesiculares a amigdalóides (preenchidas 

por zeólitas, carbonatos e quartzo). 

A Formação Botucatu ocorre sobrejacente à camada vulcânica e configura os arenitos 

desérticos que armazenam águas subterrâneas do Aqüífero Guarani. 

Os perfis de alteração que ocorrem no local demonstram um alto grau de alteração e 

intemperismo da rocha basáltica, configurando um solo com elevado grau de maturação, 

propiciando ideais condições geotécnicas para operação do referido empreendimento, visto 

que sua erodibilidade foi caracterizada como de baixo grau.  

A referida rocha é afanítica, de granulometria fina, coloração marrom avermelhada, 

microscopicamente constituída pelos minerais piroxênios, plagioclásios e minerais acessórios. 

O perfil geológico hidricos em aquíferos da Formação Serra Geral, onde se enquadrada 

à área em estudo, corresponde classicamente a uma cobertura pedológica de solo argilo-siltoso 

e saprolito recobrindo basaltos fraturados. 

As águas que circulam no basalto não apresentam relação às águas que circulam no 

regolito, uma vez que os níveis observados não guardam relação de dependencia entre si e, 

portanto, devem ser estudados separadamente. Normalmente, a passagem da zona de rocha 

alterada para rocha é relativamente brusca, havendo concomitantemente, uma diminuição 

significativa na permeabilidade do maciço. 

Em relação ao aquifero fraturado, como é o caso das rochas basálticas que formam o 

substrato rochoso do local do empreendimento, com porosidade essencialmente de fraturas, o 

escoamento é determinado pela permeabilidade da matriz rochosa e pela condutividade 

hidráulica das descontinuidades. 

Em termos regionais, o local está inserido na unidade tectonoestratigráfica do Aqüífero 

fraturado Serra Geral, caracterizado acima. 
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4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO POÇO TUBUALAR 

A perfuração do poço deverá observar as normas vigentes NBR 12.212 e NBR 12.244. 

Considerando a tecnologia aplicada atualmente, e em observância aos procedimentos 

executados nessas condições geológicas-hidrogeológicas, destaca o método de perfuração 

deve ser rotopneumático. O diâmetro a ser perfurado nas camadas de solo e manto de alteração 

deve ser de 12” (12 polegadas), adentrando pelo menos 3 m na rocha sã com esse mesmo 

diâmetro de perfuração. Após, adentrar na rocha sã, a perfuração deve continuar em 6 ½” até a 

profundidade de 200 metros (ou metragem final que contenha vazão de água subterrânea 

suficiente para a demanda de abastecimento público). O poço deverá ser parcialmente 

revestido, devendo este adentrar, ao menos, 3 (três) metros na rocha sã. O material do 

revestimento deverá ser, preferencialmente, de PVC Geomecânico de 6 ½” e estar 

sobressaliente aproximadamente 40 cm acima do nível do terreno. O espaço anular formado 

entre o diâmetro de reabertura (12”) e o revestimento deverá ser preenchido com calda de 

cimento. Este selo sanitário deverá chegar até a superfície, conformando, ao final, a laje de 

proteção superficial a fim de evitar a infiltração de qualquer contaminante proveniente da 

superfície, garantindo a integridade da água subterrânea. A laje de proteção deverá ter ao 

menos 1 m2 (1 m x 1 m) e 15 cm de espessura (altura). 

 

5. PERFIL GEOLÓGICO E CONSTRUTIVO PROJETADO 
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MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 

LOCALIDADE: SÃO JUDAS 

 

Poço tubular profundo é uma obra de engenharia que tem a finalidade de realizar um 

aproveitamento econômico do manancial subterrâneo. O projeto de poço compreende um 

conjunto de diretrizes técnicas previamente planejadas, adequadas às condições 

hidrogeológicas existentes, demanda requerida, disponibilidade de materiais e tecnologia de 

mercado, com o objetivo de combinar ótimo desempenho, longa duração e custo razoável. 

 

Este memorial/estudo de locação trata dos principais pontos que devem ser seguidos na 

execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, 

medições, recebimentos e outros fatores de importância técnica, quando não informados neste 

MEMORIAL DESCRITIVO devem ter como base de informações e componentes das NBR´s 

12.212 e 12.244. 

 

 FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração de 01 (um) Poço Tubular Profundo em Aquífero fraturado (rochas 

basálticas) para atender a demanda de água potável para comunidade. 

 

 

I. INFORMAÇÕES 

A locação do poço foi definida em conjunto com Secretaria de Obras/Agricultura, 

através de visita a Comunidade de São Judas e residências de usuários que serão atendidos. 

O local de perfuração não é absoluto, o técnico responsável da empresa contratada 

poderá sugerir local mais adequado, desde que não onere o presente trabalho, não esteja em 

desacordo com as normas técnicas e não saia da propriedade indicada e/ou conforme Anuência 

prévia emitida. 

 

II. SERVIÇOS PRELIMINARES (Limpeza geral do terreno) 
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Caso, no local de perfuração, exista vegetação gramínea, a empresa deverá removê-la e 

dispô-las em local indicado pela Prefeitura Municipal, antes do início das obras. 

 

III. POÇO ARTESIANO 

Consiste em executar poço tubular profundo em rocha basáltica com espessura inicial 

de 12” (304,8 mm), onde seguirá com diâmetro de perfuração continuada de 6” (152,4 mm). A 

profundidade estimada é de 200,00 metros. 

 

O furo de sondagem deverá ser revestido parcialmente com tubulação de PVC 

Geomecânico de 6” (152,4 mm), a fim de evitar desmoronamentos e infiltração de águas 

superficiais. Estima-se 16 metros de revestimento no local, sendo que o mesmo pode variar 

conforme geologia local. Tubulação deverá ficar no mínimo 40 cm acima da Lage de proteção. 

 

O poço deverá ter proteção sanitária de 1 m², com espessura mínima de 150,00 mm. A 

cimentação deverá ser realizada, de modo a garantir a não infiltração de água pluvial e 

também a contaminação das águas mais superficiais. 

 

Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá: 

 

• Providenciar o Diário de perfuração para que as partes registrem os serviços 

diários, as alterações ocorridas e os fatos relevantes. 

• Providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pelo Fiscal do Contrato. 

• Atender as solicitações do Fiscal do Contrato. 

• Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) tantas quantos forem 

às necessárias. 

• Comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedência suficiente) sobre possíveis 

intervenções nas vias públicas. Também solicitar a este que comunique o órgão municipal 

competente. 

• Fornecer material, mão de obra e equipamentos necessários a completa e 

adequada execução do objeto. 

• Exercer a supervisão e a administração dos serviços. 

• Respeitar e promover as Normas de Segurança e de Medicina do Trabalho. 
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• Disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execução dos 

trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovação (CA). 

• Promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a 

Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir 

e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

• Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; 

• Utilizar, empregar e implementar Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC) 

• Utilizar equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) mínimos, necessários e 

adequados para o ambiente de trabalho, a exemplificar: máscara para vapores orgânicos; luvas 

nitrílicas; botinas de segurança contra riscos mecânicos e elétricos; macacão sanitário, 

capacete entre outros; 

• Estar ciente dos procedimentos de segurança estabelecidos pela 

CONTRATANTE e possuir todos os equipamentos de segurança exigidos, além de 

ferramentas e materiais de montagem apropriados. 

• Após a perfuração do poço, a empresa deverá realizar cadastro do mesmo junto 

ao SIOUT. 

 

Das obrigações mínimas: 

• A empresa contratada deverá atender a todas especificações da Lei Estadual nº 

10.350/94, que legisla a respeito do uso das águas subterrâneas deste estado e demais normas 

correlatas e possuir Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

(CREA) e no Departamento de Recursos Hídricos (DRH), com geólogo e/ou engenheiro de 

minas como responsável técnico; 

• Instalar placa de obra conforme site SOP – sop.rs.gov.br (aba serviços e 

informações / placa de obra) 

• Todos os elementos químicos e/ou físicos necessários a perfuração, tanto do 

solo alterado quanto em rocha dura, deve ser fornecidos pela empresa. Seus custos estão 

inclusos nos preços unitários de perfuração, de forma alguma deverá ser cobrada a parte, haja 

vista fazerem parte do processo de perfuração. 
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• A cimentação no espaço anelar, entre a perfuração e o revestimento é 

obrigatório por NORMA e seu custo está incluso na perfuração. 

• Todos os materiais e suplementos, de boa qualidade, necessários à boa 

execução dos serviços; 

• Caso durante a perfuração ocorra quebra de broca e o acidente for de tal 

natureza que seja necessário à perfuração de um novo poço, o serviço já executado fica por 

conta da Contratada; 

• Para executar a perfuração faz-se necessária à utilização de água, para tanto, 

caso não haja água no local, a contratada irá dispor de um caminhão-pipa que poderá ser 

utilizado, sem custo adicional; 

• Caso a produção de água desejada seja atingida, a perfuração poderá ser 

interrompida. 

• Executar a obra de acordo com as normas técnicas de construção em vigor, 

garantindo a solidez e segurança da obra pelo prazo de (dez) anos, excluídos os eventos 

decorrentes da geologia local; 

• Após o término dos serviços de perfuração do poço, serão preparados e 

entregues os dados do teste de verificação de vazão e perfil construtivo/geológico do poço 

tubular profundo; 

• Remoção dos materiais provenientes da perfuração; 

• Fornecer todas as informações e dados necessários à legalização do poço. 

• Preparar e manter acesso ao local dos trabalhos, deixando espaço desimpedido e 

suficiente para execução destes; 

• Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, e todas as suas etapas; 

• Assinar todas as informações e ocorrências da obra, bem como a competente 

declaração de medição dos metros perfurados e demais documentos que se fizerem 

necessários; 
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IV – DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração 

Perfuração inicial em camada alterada (solo/rochas decompostas) em 12”. Após 

adentrar em rocha competente (basalto), em no mínimo 3 metros, reduzir diâmetro de 

perfuração para 6” até profundidade estipulada. 

  

Revestimento 

Aplicação da coluna de revestimento com tubo de PVC geomecânico de 6“ nos metros 

inicias (perfurados em 12”) e aplicação de calda de cimento para preenchimento anelar. 

 

Desenvolvimento 

O valor do desenvolvimento está incluso no preço total da obra, o desenvolvimento 

tem a finalidade do aumento de condutividade hidráulica natural e grande auxílio na limpeza 

dos sedimentos ainda suspensos e acumulados no poço. Deve-se utilizar método seguro e que 

não comprometa o poço (air-lift). O desenvolvimento pode durar de 2 a 6 horas, até que a 

limpeza da formação seja aceitável. 

 

Serviços Complementares 

Se poço apresentar produtivo, o mesmo após finalizado deverá receber uma tampa para 

proteção. Assim como será responsabilidade da empresa CONTRATADA, realizar teste de 

vazão (teste de bombeamento – medição de níveis), coleta e análise de água (padrão Outorga 

SEMA/DRH RS) e cercamento do poço (mínimo 2 x 2 m - 4 m² ). 

Caso poço se mostre improdutivo (seco), CONTRATADA deverá realizar o 

tamponamento do mesmo, sem oneração de valores. 

 

 Da Documentação 

O início da perfuração pela CONTRATADA só poderá ser realizado após a obtenção 

de Autorização Prévia para a mesma, pois o poço não deverá ser perfurado sem tal 

instrumento legal. 
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A prefeitura irá disponibilizar a documentação necessária para empresa/profissional 

capacitado a fim de elaborar processo de emissão da anuência prévia de perfuração junto ao 

SIOUT, não sendo da CONTRATADA essa responsabilidade. 

 

V - LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Encerrada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza do terreno, que 

deverá ficar limpo, sem marcas de veículos, livre de rejeitos de perfuração, os tanques de lama 

(caso existam) deverão ser adequadamente eliminados e preenchidos com o material 

previamente removido para a execução dos mesmos, resíduos de cimento deverão ser 

removidos bem como materiais plásticos e quaisquer tipos de lixo ou de materiais inservíveis. 

 

           VI - OBSERVAÇÃO 

Os detalhes referentes aos SERVIÇOS de construção de poços, adotados como padrão 

para esta obra, deverá ser de conhecimento prévio da empresa CONTRATADA, não devendo 

e podendo a mesma alegar ignorância ou desconhecimento quanto ao assunto NBR que 

versam sobre o assunto, ou seja: NBR 12.212 - Projeto de poço para captação de água 

subterrânea, 12.244 - Construção e de poço tubular profundo para captação de água 

subterrânea. 

Todas as dúvidas quanto aos aspectos urbanos: de saneamento, distribuição e uso dos 

recursos hídricos pela população local deverão ser tiradas pelo responsável da Secretaria 

solicitante. 
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O presente Projeto Básico visa atender as diretrizes gerais do estudo ambiental referente a Licença Ambiental 

para perfuração de Poço Tubular Profundo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto visa a liberação para execução de obra de captação de água 

subterrânea para atendimento da localidade de São José. O poço tubular profundo 

apresentou-se como a melhor alternativa de abastecimento de água, visto sua agilidade de 

execução, custo e benefícios proporcionados pela obra. 

Para tanto, o profissional Geólogo, o qual é o responsável pelas diretrizes técnicas 

da obra, definiu o projeto do poço, com locação geológica a campo, projeto técnico, perfil 

construtivo e geológico, método de execução de perfuração e etapas de desenvolvimento. 

2. LOCAL DA OBRA 

A área em questão refere-se ao empreendimento localizado na comunidade de São 

José, zona rural do município de Quilombo-SC, sob as coordenadas geográficas 26° 42' 

24,27"S e 52°46' 49,64”W.  

 

Figura 1: Localização do poço tubular profundo. 
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3. HIDROGEOLOGIA 

O município de Quilombo está inserido no contexto geológico de derrames de rochas 

ígneas basálticas com características geoquímicas que variam de basaltos toleíticos, andesitos, 

riodacitos, riolitos e dacitos, rochas da Formação Serra Geral. Esse evento vulcânico foi um 

dos mais importantes de caráter fissural que se tem registro no mundo, tendo sua gênese 

relacionada ao início do evento geológico que culminou na separação dos continentes 

americano e africano (quebra do Gondwana), durante o Cretáceo Inferior (130 – 120 Milhões 

de anos). Constitui uma sucessão de derrames efusivos de composição ácida a básica 

correspondendo ao vulcanismo de encerramento da evolução Gondwânica da Bacia do Paraná, 

ocupando a parte superior do Grupo São Bento, de idade Juro-Cretácea, e cobrindo uma área 

aproximada de 1.200.000 km2. Os derrames da Formação Serra Geral apresentam espessura 

individual entre 1 e 50cm. O pacote tem uma espessura total que varia de 350 m até 2.000m no 

centro da Bacia do Paraná (Milani, 1997b). Existem ocorrências de empilhamentos de no 

máximo 20 derrames. No Rio Grande do Sul, a formação Serra Geral apresenta um 

empilhamento onde se contam até 13 derrames sucessivos com espessura total máxima de 

cerca de 1.000m na região de Torres. 

A Formação Serra Geral recobre praticamente a metade norte do Rio Grande do Sul, 

entretanto estende-se desde o Uruguai até o estado de São Paulo, constituindo uma das 

maiores formações vulcânicas do planeta. Estas rochas estão sobrepostas a arenitos da 

Formação Botucatu e Rosário do Sul com freqüentes registros de lentes e camadas 

descontínuas de arenitos eólicos intertraps, e recobertos por sedimentos da Formação 

Tupanciretã e sedimentos Quaternários. Diques e sills de diabásio encaixados em corpos 

rochosos mais antigos e relacionados às efusivas têm ocorrência generalizada. 

 

As estruturas geológicas primárias associadas aos derrames da Formação Serra Geral 

seguem um padrão relacionado com a taxa de resfriamento e a composição das litologias 

presentes. 

 Essas estruturas podem ser englobadas em três zonas principais (LEINZ, 1994; 

ROISENBERG; CHIES, 1987; ROISENBERG, 1990) que possuem distribuição e ocorrência 

variável: 
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- Zona basal: constituída por vidros vulcânicos (de coloração preta e vermelha) brechas e 

rochas maciças; 

- Zona central: é a mais espessa de um derrame e pode alcançar até 60 m. Essa zona é 

caracterizada por dois tipos preferenciais de estruturas primárias: as juntas horizontais 

(planares e retilíneas, com espaçamento centi a decimétrico bastante regular) e as juntas 

verticais, que ocorrem sobrepostas às primeiras, são menos regulares e apresentam desde 

aspecto maciço até porções intensamente fraturadas; 

- Zona superior: é composta por rochas vulcânicas vesiculares a amigdalóides (preenchidas 

por zeólitas, carbonatos e quartzo). 

A Formação Botucatu ocorre sobrejacente à camada vulcânica e configura os arenitos 

desérticos que armazenam águas subterrâneas do Aqüífero Guarani. 

Os perfis de alteração que ocorrem no local demonstram um alto grau de alteração e 

intemperismo da rocha basáltica, configurando um solo com elevado grau de maturação, 

propiciando ideais condições geotécnicas para operação do referido empreendimento, visto 

que sua erodibilidade foi caracterizada como de baixo grau.  

A referida rocha é afanítica, de granulometria fina, coloração marrom avermelhada, 

microscopicamente constituída pelos minerais piroxênios, plagioclásios e minerais acessórios. 

O perfil geológico hidricos em aquíferos da Formação Serra Geral, onde se enquadrada 

à área em estudo, corresponde classicamente a uma cobertura pedológica de solo argilo-siltoso 

e saprolito recobrindo basaltos fraturados. 

As águas que circulam no basalto não apresentam relação às águas que circulam no 

regolito, uma vez que os níveis observados não guardam relação de dependencia entre si e, 

portanto, devem ser estudados separadamente. Normalmente, a passagem da zona de rocha 

alterada para rocha é relativamente brusca, havendo concomitantemente, uma diminuição 

significativa na permeabilidade do maciço. 

Em relação ao aquifero fraturado, como é o caso das rochas basálticas que formam o 

substrato rochoso do local do empreendimento, com porosidade essencialmente de fraturas, o 

escoamento é determinado pela permeabilidade da matriz rochosa e pela condutividade 

hidráulica das descontinuidades. 

Em termos regionais, o local está inserido na unidade tectonoestratigráfica do Aqüífero 

fraturado Serra Geral, caracterizado acima. 
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4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO POÇO TUBUALAR 

A perfuração do poço deverá observar as normas vigentes NBR 12.212 e NBR 12.244. 

Considerando a tecnologia aplicada atualmente, e em observância aos procedimentos 

executados nessas condições geológicas-hidrogeológicas, destaca o método de perfuração 

deve ser rotopneumático. O diâmetro a ser perfurado nas camadas de solo e manto de alteração 

deve ser de 12” (12 polegadas), adentrando pelo menos 3 m na rocha sã com esse mesmo 

diâmetro de perfuração. Após, adentrar na rocha sã, a perfuração deve continuar em 6 ½” até a 

profundidade de 200 metros (ou metragem final que contenha vazão de água subterrânea 

suficiente para a demanda de abastecimento público). O poço deverá ser parcialmente 

revestido, devendo este adentrar, ao menos, 3 (três) metros na rocha sã. O material do 

revestimento deverá ser, preferencialmente, de PVC Geomecânico de 6 ½” e estar 

sobressaliente aproximadamente 40 cm acima do nível do terreno. O espaço anular formado 

entre o diâmetro de reabertura (12”) e o revestimento deverá ser preenchido com calda de 

cimento. Este selo sanitário deverá chegar até a superfície, conformando, ao final, a laje de 

proteção superficial a fim de evitar a infiltração de qualquer contaminante proveniente da 

superfície, garantindo a integridade da água subterrânea. A laje de proteção deverá ter ao 

menos 1 m2 (1 m x 1 m) e 15 cm de espessura (altura). 

 

5. PERFIL GEOLÓGICO E CONSTRUTIVO PROJETADO 
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MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 

LOCALIDADE: SÃO LUIZ 

 

Poço tubular profundo é uma obra de engenharia que tem a finalidade de realizar um 

aproveitamento econômico do manancial subterrâneo. O projeto de poço compreende um 

conjunto de diretrizes técnicas previamente planejadas, adequadas às condições 

hidrogeológicas existentes, demanda requerida, disponibilidade de materiais e tecnologia de 

mercado, com o objetivo de combinar ótimo desempenho, longa duração e custo razoável. 

 

Este memorial/estudo de locação trata dos principais pontos que devem ser seguidos na 

execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, 

medições, recebimentos e outros fatores de importância técnica, quando não informados neste 

MEMORIAL DESCRITIVO devem ter como base de informações e componentes das NBR´s 

12.212 e 12.244. 

 

 FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração de 01 (um) Poço Tubular Profundo em Aquífero fraturado (rochas 

basálticas) para atender a demanda de água potável para comunidade. 

 

 

I. INFORMAÇÕES 

A locação do poço foi definida em conjunto com Secretaria de Obras/Agricultura, 

através de visita a Comunidade de São Luiz e residências de usuários que serão atendidos. 

O local de perfuração não é absoluto, o técnico responsável da empresa contratada 

poderá sugerir local mais adequado, desde que não onere o presente trabalho, não esteja em 

desacordo com as normas técnicas e não saia da propriedade indicada e/ou conforme Anuência 

prévia emitida. 

 

II. SERVIÇOS PRELIMINARES (Limpeza geral do terreno) 
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Caso, no local de perfuração, exista vegetação gramínea, a empresa deverá removê-la e 

dispô-las em local indicado pela Prefeitura Municipal, antes do início das obras. 

 

III. POÇO ARTESIANO 

Consiste em executar poço tubular profundo em rocha basáltica com espessura inicial 

de 12” (304,8 mm), onde seguirá com diâmetro de perfuração continuada de 6” (152,4 mm). A 

profundidade estimada é de 200,00 metros. 

 

O furo de sondagem deverá ser revestido parcialmente com tubulação de PVC Geomecânico 

de 6” (152,4 mm), a fim de evitar desmoronamentos e infiltração de águas superficiais. 

Estima-se 16 metros de revestimento no local, sendo que o mesmo pode variar conforme 

geologia local. Tubulação deverá ficar no mínimo 40 cm acima da Lage de proteção. 

 

O poço deverá ter proteção sanitária de 1 m², com espessura mínima de 150,00 mm. A 

cimentação deverá ser realizada, de modo a garantir a não infiltração de água pluvial e 

também a contaminação das águas mais superficiais. 

 

Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá: 

 

• Providenciar o Diário de perfuração para que as partes registrem os serviços 

diários, as alterações ocorridas e os fatos relevantes. 

• Providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pelo Fiscal do Contrato. 

• Atender as solicitações do Fiscal do Contrato. 

• Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) tantas quantos forem 

às necessárias. 

• Comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedência suficiente) sobre possíveis 

intervenções nas vias públicas. Também solicitar a este que comunique o órgão municipal 

competente. 

• Fornecer material, mão de obra e equipamentos necessários a completa e 

adequada execução do objeto. 

• Exercer a supervisão e a administração dos serviços. 

• Respeitar e promover as Normas de Segurança e de Medicina do Trabalho. 
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• Disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execução dos 

trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovação (CA). 

• Promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a 

Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir 

e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

• Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; 

• Utilizar, empregar e implementar Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC) 

• Utilizar equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) mínimos, necessários e 

adequados para o ambiente de trabalho, a exemplificar: máscara para vapores orgânicos; luvas 

nitrílicas; botinas de segurança contra riscos mecânicos e elétricos; macacão sanitário, 

capacete entre outros; 

• Estar ciente dos procedimentos de segurança estabelecidos pela 

CONTRATANTE e possuir todos os equipamentos de segurança exigidos, além de 

ferramentas e materiais de montagem apropriados. 

• Após a perfuração do poço, a empresa deverá realizar cadastro do mesmo junto 

ao SIOUT. 

 

Das obrigações mínimas: 

• A empresa contratada deverá atender a todas especificações da Lei Estadual nº 

10.350/94, que legisla a respeito do uso das águas subterrâneas deste estado e demais normas 

correlatas e possuir Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

(CREA) e no Departamento de Recursos Hídricos (DRH), com geólogo e/ou engenheiro de 

minas como responsável técnico; 

• Instalar placa de obra conforme site SOP – sop.rs.gov.br (aba serviços e 

informações / placa de obra) 

• Todos os elementos químicos e/ou físicos necessários a perfuração, tanto do 

solo alterado quanto em rocha dura, deve ser fornecidos pela empresa. Seus custos estão 

inclusos nos preços unitários de perfuração, de forma alguma deverá ser cobrada a parte, haja 

vista fazerem parte do processo de perfuração. 
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• A cimentação no espaço anelar, entre a perfuração e o revestimento é 

obrigatório por NORMA e seu custo está incluso na perfuração. 

• Todos os materiais e suplementos, de boa qualidade, necessários à boa 

execução dos serviços; 

• Caso durante a perfuração ocorra quebra de broca e o acidente for de tal 

natureza que seja necessário à perfuração de um novo poço, o serviço já executado fica por 

conta da Contratada; 

• Para executar a perfuração faz-se necessária à utilização de água, para tanto, 

caso não haja água no local, a contratada irá dispor de um caminhão-pipa que poderá ser 

utilizado, sem custo adicional; 

• Caso a produção de água desejada seja atingida, a perfuração poderá ser 

interrompida. 

• Executar a obra de acordo com as normas técnicas de construção em vigor, 

garantindo a solidez e segurança da obra pelo prazo de (dez) anos, excluídos os eventos 

decorrentes da geologia local; 

• Após o término dos serviços de perfuração do poço, serão preparados e 

entregues os dados do teste de verificação de vazão e perfil construtivo/geológico do poço 

tubular profundo; 

• Remoção dos materiais provenientes da perfuração; 

• Fornecer todas as informações e dados necessários à legalização do poço. 

• Preparar e manter acesso ao local dos trabalhos, deixando espaço desimpedido e 

suficiente para execução destes; 

• Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, e todas as suas etapas; 

• Assinar todas as informações e ocorrências da obra, bem como a competente 

declaração de medição dos metros perfurados e demais documentos que se fizerem 

necessários; 
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IV – DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração 

Perfuração inicial em camada alterada (solo/rochas decompostas) em 12”. Após 

adentrar em rocha competente (basalto), em no mínimo 3 metros, reduzir diâmetro de 

perfuração para 6” até profundidade estipulada. 

  

Revestimento 

Aplicação da coluna de revestimento com tubo de PVC geomecânico de 6“ nos metros 

inicias (perfurados em 12”) e aplicação de calda de cimento para preenchimento anelar. 

 

Desenvolvimento 

O valor do desenvolvimento está incluso no preço total da obra, o desenvolvimento 

tem a finalidade do aumento de condutividade hidráulica natural e grande auxílio na limpeza 

dos sedimentos ainda suspensos e acumulados no poço. Deve-se utilizar método seguro e que 

não comprometa o poço (air-lift). O desenvolvimento pode durar de 2 a 6 horas, até que a 

limpeza da formação seja aceitável. 

 

Serviços Complementares 

Se poço apresentar produtivo, o mesmo após finalizado deverá receber uma tampa para 

proteção. Assim como será responsabilidade da empresa CONTRATADA, realizar teste de 

vazão (teste de bombeamento – medição de níveis), coleta e análise de água (padrão Outorga 

SEMA/DRH RS) e cercamento do poço (mínimo 2 x 2 m - 4 m² ). 

Caso poço se mostre improdutivo (seco), CONTRATADA deverá realizar o 

tamponamento do mesmo, sem oneração de valores. 

 

 Da Documentação 

O início da perfuração pela CONTRATADA só poderá ser realizado após a obtenção 

de Autorização Prévia para a mesma, pois o poço não deverá ser perfurado sem tal 

instrumento legal. 
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A prefeitura irá disponibilizar a documentação necessária para empresa/profissional 

capacitado a fim de elaborar processo de emissão da anuência prévia de perfuração junto ao 

SIOUT, não sendo da CONTRATADA essa responsabilidade. 

 

V - LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Encerrada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza do terreno, que 

deverá ficar limpo, sem marcas de veículos, livre de rejeitos de perfuração, os tanques de lama 

(caso existam) deverão ser adequadamente eliminados e preenchidos com o material 

previamente removido para a execução dos mesmos, resíduos de cimento deverão ser 

removidos bem como materiais plásticos e quaisquer tipos de lixo ou de materiais inservíveis. 

 

           VI - OBSERVAÇÃO 

Os detalhes referentes aos SERVIÇOS de construção de poços, adotados como padrão 

para esta obra, deverá ser de conhecimento prévio da empresa CONTRATADA, não devendo 

e podendo a mesma alegar ignorância ou desconhecimento quanto ao assunto NBR que 

versam sobre o assunto, ou seja: NBR 12.212 - Projeto de poço para captação de água 

subterrânea, 12.244 - Construção e de poço tubular profundo para captação de água 

subterrânea. 

Todas as dúvidas quanto aos aspectos urbanos: de saneamento, distribuição e uso dos 

recursos hídricos pela população local deverão ser tiradas pelo responsável da Secretaria 

solicitante. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto visa a liberação para execução de obra de captação de água 

subterrânea para atendimento da localidade de São Luiz. O poço tubular profundo 

apresentou-se como a melhor alternativa de abastecimento de água, visto sua agilidade de 

execução, custo e benefícios proporcionados pela obra. 

Para tanto, o profissional Geólogo, o qual é o responsável pelas diretrizes técnicas 

da obra, definiu o projeto do poço, com locação geológica a campo, projeto técnico, perfil 

construtivo e geológico, método de execução de perfuração e etapas de desenvolvimento. 

2. LOCAL DA OBRA 

A área em questão refere-se ao empreendimento localizado na comunidade de São 

Luiz, zona rural do município de Quilombo-SC, sob as coordenadas geográficas 26° 42' 34"S 

e 52°48' 27”W.  

 

Figura 1: Localização do poço tubular profundo. 
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3. HIDROGEOLOGIA 

O município de Quilombo está inserido no contexto geológico de derrames de rochas 

ígneas basálticas com características geoquímicas que variam de basaltos toleíticos, andesitos, 

riodacitos, riolitos e dacitos, rochas da Formação Serra Geral. Esse evento vulcânico foi um 

dos mais importantes de caráter fissural que se tem registro no mundo, tendo sua gênese 

relacionada ao início do evento geológico que culminou na separação dos continentes 

americano e africano (quebra do Gondwana), durante o Cretáceo Inferior (130 – 120 Milhões 

de anos). Constitui uma sucessão de derrames efusivos de composição ácida a básica 

correspondendo ao vulcanismo de encerramento da evolução Gondwânica da Bacia do Paraná, 

ocupando a parte superior do Grupo São Bento, de idade Juro-Cretácea, e cobrindo uma área 

aproximada de 1.200.000 km2. Os derrames da Formação Serra Geral apresentam espessura 

individual entre 1 e 50cm. O pacote tem uma espessura total que varia de 350 m até 2.000m no 

centro da Bacia do Paraná (Milani, 1997b). Existem ocorrências de empilhamentos de no 

máximo 20 derrames. No Rio Grande do Sul, a formação Serra Geral apresenta um 

empilhamento onde se contam até 13 derrames sucessivos com espessura total máxima de 

cerca de 1.000m na região de Torres. 

A Formação Serra Geral recobre praticamente a metade norte do Rio Grande do Sul, 

entretanto estende-se desde o Uruguai até o estado de São Paulo, constituindo uma das 

maiores formações vulcânicas do planeta. Estas rochas estão sobrepostas a arenitos da 

Formação Botucatu e Rosário do Sul com freqüentes registros de lentes e camadas 

descontínuas de arenitos eólicos intertraps, e recobertos por sedimentos da Formação 

Tupanciretã e sedimentos Quaternários. Diques e sills de diabásio encaixados em corpos 

rochosos mais antigos e relacionados às efusivas têm ocorrência generalizada. 

 

As estruturas geológicas primárias associadas aos derrames da Formação Serra Geral 

seguem um padrão relacionado com a taxa de resfriamento e a composição das litologias 

presentes. 

 Essas estruturas podem ser englobadas em três zonas principais (LEINZ, 1994; 

ROISENBERG; CHIES, 1987; ROISENBERG, 1990) que possuem distribuição e ocorrência 

variável: 
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- Zona basal: constituída por vidros vulcânicos (de coloração preta e vermelha) brechas e 

rochas maciças; 

- Zona central: é a mais espessa de um derrame e pode alcançar até 60 m. Essa zona é 

caracterizada por dois tipos preferenciais de estruturas primárias: as juntas horizontais 

(planares e retilíneas, com espaçamento centi a decimétrico bastante regular) e as juntas 

verticais, que ocorrem sobrepostas às primeiras, são menos regulares e apresentam desde 

aspecto maciço até porções intensamente fraturadas; 

- Zona superior: é composta por rochas vulcânicas vesiculares a amigdalóides (preenchidas 

por zeólitas, carbonatos e quartzo). 

A Formação Botucatu ocorre sobrejacente à camada vulcânica e configura os arenitos 

desérticos que armazenam águas subterrâneas do Aqüífero Guarani. 

Os perfis de alteração que ocorrem no local demonstram um alto grau de alteração e 

intemperismo da rocha basáltica, configurando um solo com elevado grau de maturação, 

propiciando ideais condições geotécnicas para operação do referido empreendimento, visto 

que sua erodibilidade foi caracterizada como de baixo grau.  

A referida rocha é afanítica, de granulometria fina, coloração marrom avermelhada, 

microscopicamente constituída pelos minerais piroxênios, plagioclásios e minerais acessórios. 

O perfil geológico hidricos em aquíferos da Formação Serra Geral, onde se enquadrada 

à área em estudo, corresponde classicamente a uma cobertura pedológica de solo argilo-siltoso 

e saprolito recobrindo basaltos fraturados. 

As águas que circulam no basalto não apresentam relação às águas que circulam no 

regolito, uma vez que os níveis observados não guardam relação de dependencia entre si e, 

portanto, devem ser estudados separadamente. Normalmente, a passagem da zona de rocha 

alterada para rocha é relativamente brusca, havendo concomitantemente, uma diminuição 

significativa na permeabilidade do maciço. 

Em relação ao aquifero fraturado, como é o caso das rochas basálticas que formam o 

substrato rochoso do local do empreendimento, com porosidade essencialmente de fraturas, o 

escoamento é determinado pela permeabilidade da matriz rochosa e pela condutividade 

hidráulica das descontinuidades. 

Em termos regionais, o local está inserido na unidade tectonoestratigráfica do Aqüífero 

fraturado Serra Geral, caracterizado acima. 
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4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO POÇO TUBUALAR 

A perfuração do poço deverá observar as normas vigentes NBR 12.212 e NBR 12.244. 

Considerando a tecnologia aplicada atualmente, e em observância aos procedimentos 

executados nessas condições geológicas-hidrogeológicas, destaca o método de perfuração 

deve ser rotopneumático. O diâmetro a ser perfurado nas camadas de solo e manto de alteração 

deve ser de 12” (12 polegadas), adentrando pelo menos 3 m na rocha sã com esse mesmo 

diâmetro de perfuração. Após, adentrar na rocha sã, a perfuração deve continuar em 6 ½” até a 

profundidade de 200 metros (ou metragem final que contenha vazão de água subterrânea 

suficiente para a demanda de abastecimento público). O poço deverá ser parcialmente 

revestido, devendo este adentrar, ao menos, 3 (três) metros na rocha sã. O material do 

revestimento deverá ser, preferencialmente, de PVC Geomecânico de 6 ½” e estar 

sobressaliente aproximadamente 40 cm acima do nível do terreno. O espaço anular formado 

entre o diâmetro de reabertura (12”) e o revestimento deverá ser preenchido com calda de 

cimento. Este selo sanitário deverá chegar até a superfície, conformando, ao final, a laje de 

proteção superficial a fim de evitar a infiltração de qualquer contaminante proveniente da 

superfície, garantindo a integridade da água subterrânea. A laje de proteção deverá ter ao 

menos 1 m2 (1 m x 1 m) e 15 cm de espessura (altura). 

 

5. PERFIL GEOLÓGICO E CONSTRUTIVO PROJETADO 
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MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 

LOCALIDADE: VISTA ALEGRE 

 

Poço tubular profundo é uma obra de engenharia que tem a finalidade de realizar um 

aproveitamento econômico do manancial subterrâneo. O projeto de poço compreende um 

conjunto de diretrizes técnicas previamente planejadas, adequadas às condições 

hidrogeológicas existentes, demanda requerida, disponibilidade de materiais e tecnologia de 

mercado, com o objetivo de combinar ótimo desempenho, longa duração e custo razoável. 

 

Este memorial/estudo de locação trata dos principais pontos que devem ser seguidos na 

execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, 

medições, recebimentos e outros fatores de importância técnica, quando não informados neste 

MEMORIAL DESCRITIVO devem ter como base de informações e componentes das NBR´s 

12.212 e 12.244. 

 

 FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração de 01 (um) Poço Tubular Profundo em Aquífero fraturado (rochas 

basálticas) para atender a demanda de água potável para comunidade. 

 

 

I. INFORMAÇÕES 

A locação do poço foi definida em conjunto com Secretaria de Obras/Agricultura, 

através de visita a Comunidade de Vista Alegre e residências de usuários que serão atendidos. 

O local de perfuração não é absoluto, o técnico responsável da empresa contratada 

poderá sugerir local mais adequado, desde que não onere o presente trabalho, não esteja em 

desacordo com as normas técnicas e não saia da propriedade indicada e/ou conforme Anuência 

prévia emitida. 

 

II. SERVIÇOS PRELIMINARES (Limpeza geral do terreno) 
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Caso, no local de perfuração, exista vegetação gramínea, a empresa deverá removê-la e 

dispô-las em local indicado pela Prefeitura Municipal, antes do início das obras. 

 

III. POÇO ARTESIANO 

Consiste em executar poço tubular profundo em rocha basáltica com espessura inicial 

de 12” (304,8 mm), onde seguirá com diâmetro de perfuração continuada de 6” (152,4 mm). A 

profundidade estimada é de 200,00 metros. 

 

O furo de sondagem deverá ser revestido parcialmente com tubulação de PVC Geomecânico 

de 6” (152,4 mm), a fim de evitar desmoronamentos e infiltração de águas superficiais. 

Estima-se 16 metros de revestimento no local, sendo que o mesmo pode variar conforme 

geologia local. Tubulação deverá ficar no mínimo 40 cm acima da Lage de proteção. 

 

O poço deverá ter proteção sanitária de 1 m², com espessura mínima de 150,00 mm. A 

cimentação deverá ser realizada, de modo a garantir a não infiltração de água pluvial e 

também a contaminação das águas mais superficiais. 

 

Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá: 

 

• Providenciar o Diário de perfuração para que as partes registrem os serviços 

diários, as alterações ocorridas e os fatos relevantes. 

• Providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pelo Fiscal do Contrato. 

• Atender as solicitações do Fiscal do Contrato. 

• Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) tantas quantos forem 

às necessárias. 

• Comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedência suficiente) sobre possíveis 

intervenções nas vias públicas. Também solicitar a este que comunique o órgão municipal 

competente. 

• Fornecer material, mão de obra e equipamentos necessários a completa e 

adequada execução do objeto. 

• Exercer a supervisão e a administração dos serviços. 

• Respeitar e promover as Normas de Segurança e de Medicina do Trabalho. 



4 

 

• Disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execução dos 

trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovação (CA). 

• Promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a 

Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir 

e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

• Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; 

• Utilizar, empregar e implementar Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC) 

• Utilizar equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) mínimos, necessários e 

adequados para o ambiente de trabalho, a exemplificar: máscara para vapores orgânicos; luvas 

nitrílicas; botinas de segurança contra riscos mecânicos e elétricos; macacão sanitário, 

capacete entre outros; 

• Estar ciente dos procedimentos de segurança estabelecidos pela 

CONTRATANTE e possuir todos os equipamentos de segurança exigidos, além de 

ferramentas e materiais de montagem apropriados. 

• Após a perfuração do poço, a empresa deverá realizar cadastro do mesmo junto 

ao SIOUT. 

 

Das obrigações mínimas: 

• A empresa contratada deverá atender a todas especificações da Lei Estadual nº 

10.350/94, que legisla a respeito do uso das águas subterrâneas deste estado e demais normas 

correlatas e possuir Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

(CREA) e no Departamento de Recursos Hídricos (DRH), com geólogo e/ou engenheiro de 

minas como responsável técnico; 

• Instalar placa de obra conforme site SOP – sop.rs.gov.br (aba serviços e 

informações / placa de obra) 

• Todos os elementos químicos e/ou físicos necessários a perfuração, tanto do 

solo alterado quanto em rocha dura, deve ser fornecidos pela empresa. Seus custos estão 

inclusos nos preços unitários de perfuração, de forma alguma deverá ser cobrada a parte, haja 

vista fazerem parte do processo de perfuração. 
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• A cimentação no espaço anelar, entre a perfuração e o revestimento é 

obrigatório por NORMA e seu custo está incluso na perfuração. 

• Todos os materiais e suplementos, de boa qualidade, necessários à boa 

execução dos serviços; 

• Caso durante a perfuração ocorra quebra de broca e o acidente for de tal 

natureza que seja necessário à perfuração de um novo poço, o serviço já executado fica por 

conta da Contratada; 

• Para executar a perfuração faz-se necessária à utilização de água, para tanto, 

caso não haja água no local, a contratada irá dispor de um caminhão-pipa que poderá ser 

utilizado, sem custo adicional; 

• Caso a produção de água desejada seja atingida, a perfuração poderá ser 

interrompida. 

• Executar a obra de acordo com as normas técnicas de construção em vigor, 

garantindo a solidez e segurança da obra pelo prazo de (dez) anos, excluídos os eventos 

decorrentes da geologia local; 

• Após o término dos serviços de perfuração do poço, serão preparados e 

entregues os dados do teste de verificação de vazão e perfil construtivo/geológico do poço 

tubular profundo; 

• Remoção dos materiais provenientes da perfuração; 

• Fornecer todas as informações e dados necessários à legalização do poço. 

• Preparar e manter acesso ao local dos trabalhos, deixando espaço desimpedido e 

suficiente para execução destes; 

• Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, e todas as suas etapas; 

• Assinar todas as informações e ocorrências da obra, bem como a competente 

declaração de medição dos metros perfurados e demais documentos que se fizerem 

necessários; 
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IV – DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração 

Perfuração inicial em camada alterada (solo/rochas decompostas) em 12”. Após 

adentrar em rocha competente (basalto), em no mínimo 3 metros, reduzir diâmetro de 

perfuração para 6” até profundidade estipulada. 

  

Revestimento 

Aplicação da coluna de revestimento com tubo de PVC geomecânico de 6“ nos metros 

inicias (perfurados em 12”) e aplicação de calda de cimento para preenchimento anelar. 

 

Desenvolvimento 

O valor do desenvolvimento está incluso no preço total da obra, o desenvolvimento 

tem a finalidade do aumento de condutividade hidráulica natural e grande auxílio na limpeza 

dos sedimentos ainda suspensos e acumulados no poço. Deve-se utilizar método seguro e que 

não comprometa o poço (air-lift). O desenvolvimento pode durar de 2 a 6 horas, até que a 

limpeza da formação seja aceitável. 

 

Serviços Complementares 

Se poço apresentar produtivo, o mesmo após finalizado deverá receber uma tampa para 

proteção. Assim como será responsabilidade da empresa CONTRATADA, realizar teste de 

vazão (teste de bombeamento – medição de níveis), coleta e análise de água (padrão Outorga 

SEMA/DRH RS) e cercamento do poço (mínimo 2 x 2 m - 4 m² ). 

Caso poço se mostre improdutivo (seco), CONTRATADA deverá realizar o 

tamponamento do mesmo, sem oneração de valores. 

 

 Da Documentação 

O início da perfuração pela CONTRATADA só poderá ser realizado após a obtenção 

de Autorização Prévia para a mesma, pois o poço não deverá ser perfurado sem tal 

instrumento legal. 
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A prefeitura irá disponibilizar a documentação necessária para empresa/profissional 

capacitado a fim de elaborar processo de emissão da anuência prévia de perfuração junto ao 

SIOUT, não sendo da CONTRATADA essa responsabilidade. 

 

V - LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Encerrada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza do terreno, que 

deverá ficar limpo, sem marcas de veículos, livre de rejeitos de perfuração, os tanques de lama 

(caso existam) deverão ser adequadamente eliminados e preenchidos com o material 

previamente removido para a execução dos mesmos, resíduos de cimento deverão ser 

removidos bem como materiais plásticos e quaisquer tipos de lixo ou de materiais inservíveis. 

 

           VI - OBSERVAÇÃO 

Os detalhes referentes aos SERVIÇOS de construção de poços, adotados como padrão 

para esta obra, deverá ser de conhecimento prévio da empresa CONTRATADA, não devendo 

e podendo a mesma alegar ignorância ou desconhecimento quanto ao assunto NBR que 

versam sobre o assunto, ou seja: NBR 12.212 - Projeto de poço para captação de água 

subterrânea, 12.244 - Construção e de poço tubular profundo para captação de água 

subterrânea. 

Todas as dúvidas quanto aos aspectos urbanos: de saneamento, distribuição e uso dos 

recursos hídricos pela população local deverão ser tiradas pelo responsável da Secretaria 

solicitante. 
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O presente Projeto Básico visa atender as diretrizes gerais do estudo ambiental referente a Licença Ambiental 

para perfuração de Poço Tubular Profundo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto visa a liberação para execução de obra de captação de água 

subterrânea para atendimento da localidade de Vista Alegre. O poço tubular profundo 

apresentou-se como a melhor alternativa de abastecimento de água, visto sua agilidade de 

execução, custo e benefícios proporcionados pela obra. 

Para tanto, o profissional Geólogo, o qual é o responsável pelas diretrizes técnicas 

da obra, definiu o projeto do poço, com locação geológica a campo, projeto técnico, perfil 

construtivo e geológico, método de execução de perfuração e etapas de desenvolvimento. 

2. LOCAL DA OBRA 

A área em questão refere-se ao empreendimento localizado na comunidade de Vista 

Alegre, zona rural do município de Quilombo-SC, sob as coordenadas geográficas 26° 46' 

43"S e 52°42' 32”W.  

 

Figura 1: Localização do poço tubular profundo. 
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3. HIDROGEOLOGIA 

O município de Quilombo está inserido no contexto geológico de derrames de rochas 

ígneas basálticas com características geoquímicas que variam de basaltos toleíticos, andesitos, 

riodacitos, riolitos e dacitos, rochas da Formação Serra Geral. Esse evento vulcânico foi um 

dos mais importantes de caráter fissural que se tem registro no mundo, tendo sua gênese 

relacionada ao início do evento geológico que culminou na separação dos continentes 

americano e africano (quebra do Gondwana), durante o Cretáceo Inferior (130 – 120 Milhões 

de anos). Constitui uma sucessão de derrames efusivos de composição ácida a básica 

correspondendo ao vulcanismo de encerramento da evolução Gondwânica da Bacia do Paraná, 

ocupando a parte superior do Grupo São Bento, de idade Juro-Cretácea, e cobrindo uma área 

aproximada de 1.200.000 km2. Os derrames da Formação Serra Geral apresentam espessura 

individual entre 1 e 50cm. O pacote tem uma espessura total que varia de 350 m até 2.000m no 

centro da Bacia do Paraná (Milani, 1997b). Existem ocorrências de empilhamentos de no 

máximo 20 derrames. No Rio Grande do Sul, a formação Serra Geral apresenta um 

empilhamento onde se contam até 13 derrames sucessivos com espessura total máxima de 

cerca de 1.000m na região de Torres. 

A Formação Serra Geral recobre praticamente a metade norte do Rio Grande do Sul, 

entretanto estende-se desde o Uruguai até o estado de São Paulo, constituindo uma das 

maiores formações vulcânicas do planeta. Estas rochas estão sobrepostas a arenitos da 

Formação Botucatu e Rosário do Sul com freqüentes registros de lentes e camadas 

descontínuas de arenitos eólicos intertraps, e recobertos por sedimentos da Formação 

Tupanciretã e sedimentos Quaternários. Diques e sills de diabásio encaixados em corpos 

rochosos mais antigos e relacionados às efusivas têm ocorrência generalizada. 

 

As estruturas geológicas primárias associadas aos derrames da Formação Serra Geral 

seguem um padrão relacionado com a taxa de resfriamento e a composição das litologias 

presentes. 

 Essas estruturas podem ser englobadas em três zonas principais (LEINZ, 1994; 

ROISENBERG; CHIES, 1987; ROISENBERG, 1990) que possuem distribuição e ocorrência 

variável: 
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- Zona basal: constituída por vidros vulcânicos (de coloração preta e vermelha) brechas e 

rochas maciças; 

- Zona central: é a mais espessa de um derrame e pode alcançar até 60 m. Essa zona é 

caracterizada por dois tipos preferenciais de estruturas primárias: as juntas horizontais 

(planares e retilíneas, com espaçamento centi a decimétrico bastante regular) e as juntas 

verticais, que ocorrem sobrepostas às primeiras, são menos regulares e apresentam desde 

aspecto maciço até porções intensamente fraturadas; 

- Zona superior: é composta por rochas vulcânicas vesiculares a amigdalóides (preenchidas 

por zeólitas, carbonatos e quartzo). 

A Formação Botucatu ocorre sobrejacente à camada vulcânica e configura os arenitos 

desérticos que armazenam águas subterrâneas do Aqüífero Guarani. 

Os perfis de alteração que ocorrem no local demonstram um alto grau de alteração e 

intemperismo da rocha basáltica, configurando um solo com elevado grau de maturação, 

propiciando ideais condições geotécnicas para operação do referido empreendimento, visto 

que sua erodibilidade foi caracterizada como de baixo grau.  

A referida rocha é afanítica, de granulometria fina, coloração marrom avermelhada, 

microscopicamente constituída pelos minerais piroxênios, plagioclásios e minerais acessórios. 

O perfil geológico hidricos em aquíferos da Formação Serra Geral, onde se enquadrada 

à área em estudo, corresponde classicamente a uma cobertura pedológica de solo argilo-siltoso 

e saprolito recobrindo basaltos fraturados. 

As águas que circulam no basalto não apresentam relação às águas que circulam no 

regolito, uma vez que os níveis observados não guardam relação de dependencia entre si e, 

portanto, devem ser estudados separadamente. Normalmente, a passagem da zona de rocha 

alterada para rocha é relativamente brusca, havendo concomitantemente, uma diminuição 

significativa na permeabilidade do maciço. 

Em relação ao aquifero fraturado, como é o caso das rochas basálticas que formam o 

substrato rochoso do local do empreendimento, com porosidade essencialmente de fraturas, o 

escoamento é determinado pela permeabilidade da matriz rochosa e pela condutividade 

hidráulica das descontinuidades. 

Em termos regionais, o local está inserido na unidade tectonoestratigráfica do Aqüífero 

fraturado Serra Geral, caracterizado acima. 
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4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO POÇO TUBUALAR 

A perfuração do poço deverá observar as normas vigentes NBR 12.212 e NBR 12.244. 

Considerando a tecnologia aplicada atualmente, e em observância aos procedimentos 

executados nessas condições geológicas-hidrogeológicas, destaca o método de perfuração 

deve ser rotopneumático. O diâmetro a ser perfurado nas camadas de solo e manto de alteração 

deve ser de 12” (12 polegadas), adentrando pelo menos 3 m na rocha sã com esse mesmo 

diâmetro de perfuração. Após, adentrar na rocha sã, a perfuração deve continuar em 6 ½” até a 

profundidade de 200 metros (ou metragem final que contenha vazão de água subterrânea 

suficiente para a demanda de abastecimento público). O poço deverá ser parcialmente 

revestido, devendo este adentrar, ao menos, 3 (três) metros na rocha sã. O material do 

revestimento deverá ser, preferencialmente, de PVC Geomecânico de 6 ½” e estar 

sobressaliente aproximadamente 40 cm acima do nível do terreno. O espaço anular formado 

entre o diâmetro de reabertura (12”) e o revestimento deverá ser preenchido com calda de 

cimento. Este selo sanitário deverá chegar até a superfície, conformando, ao final, a laje de 

proteção superficial a fim de evitar a infiltração de qualquer contaminante proveniente da 

superfície, garantindo a integridade da água subterrânea. A laje de proteção deverá ter ao 

menos 1 m2 (1 m x 1 m) e 15 cm de espessura (altura). 

 

5. PERFIL GEOLÓGICO E CONSTRUTIVO PROJETADO 
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MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 

LOCALIDADE: ZAMIGNAM 

 

Poço tubular profundo é uma obra de engenharia que tem a finalidade de realizar um 

aproveitamento econômico do manancial subterrâneo. O projeto de poço compreende um 

conjunto de diretrizes técnicas previamente planejadas, adequadas às condições 

hidrogeológicas existentes, demanda requerida, disponibilidade de materiais e tecnologia de 

mercado, com o objetivo de combinar ótimo desempenho, longa duração e custo razoável. 

 

Este memorial/estudo de locação trata dos principais pontos que devem ser seguidos na 

execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, 

medições, recebimentos e outros fatores de importância técnica, quando não informados neste 

MEMORIAL DESCRITIVO devem ter como base de informações e componentes das NBR´s 

12.212 e 12.244. 

 

 FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração de 01 (um) Poço Tubular Profundo em Aquífero fraturado (rochas 

basálticas) para atender a demanda de água potável para comunidade. 

 

 

I. INFORMAÇÕES 

A locação do poço foi definida em conjunto com Secretaria de Obras/Agricultura, 

através de visita a Comunidade de Zamignam e residências de usuários que serão atendidos. 

O local de perfuração não é absoluto, o técnico responsável da empresa contratada 

poderá sugerir local mais adequado, desde que não onere o presente trabalho, não esteja em 

desacordo com as normas técnicas e não saia da propriedade indicada e/ou conforme Anuência 

prévia emitida. 

 

II. SERVIÇOS PRELIMINARES (Limpeza geral do terreno) 
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Caso, no local de perfuração, exista vegetação gramínea, a empresa deverá removê-la e 

dispô-las em local indicado pela Prefeitura Municipal, antes do início das obras. 

 

III. POÇO ARTESIANO 

Consiste em executar poço tubular profundo em rocha basáltica com espessura inicial 

de 12” (304,8 mm), onde seguirá com diâmetro de perfuração continuada de 6” (152,4 mm). A 

profundidade estimada é de 200,00 metros. 

 

O furo de sondagem deverá ser revestido parcialmente com tubulação de PVC Geomecânico 

de 6” (152,4 mm), a fim de evitar desmoronamentos e infiltração de águas superficiais. 

Estima-se 16 metros de revestimento no local, sendo que o mesmo pode variar conforme 

geologia local. Tubulação deverá ficar no mínimo 40 cm acima da Lage de proteção. 

 

O poço deverá ter proteção sanitária de 1 m², com espessura mínima de 150,00 mm. A 

cimentação deverá ser realizada, de modo a garantir a não infiltração de água pluvial e 

também a contaminação das águas mais superficiais. 

 

Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá: 

 

• Providenciar o Diário de perfuração para que as partes registrem os serviços 

diários, as alterações ocorridas e os fatos relevantes. 

• Providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pelo Fiscal do Contrato. 

• Atender as solicitações do Fiscal do Contrato. 

• Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) tantas quantos forem 

às necessárias. 

• Comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedência suficiente) sobre possíveis 

intervenções nas vias públicas. Também solicitar a este que comunique o órgão municipal 

competente. 

• Fornecer material, mão de obra e equipamentos necessários a completa e 

adequada execução do objeto. 

• Exercer a supervisão e a administração dos serviços. 

• Respeitar e promover as Normas de Segurança e de Medicina do Trabalho. 
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• Disponibilizar EPI’s e EPC’s adequados e convenientes para execução dos 

trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovação (CA). 

• Promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a 

Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir 

e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. 

• Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho; 

• Utilizar, empregar e implementar Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC) 

• Utilizar equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) mínimos, necessários e 

adequados para o ambiente de trabalho, a exemplificar: máscara para vapores orgânicos; luvas 

nitrílicas; botinas de segurança contra riscos mecânicos e elétricos; macacão sanitário, 

capacete entre outros; 

• Estar ciente dos procedimentos de segurança estabelecidos pela 

CONTRATANTE e possuir todos os equipamentos de segurança exigidos, além de 

ferramentas e materiais de montagem apropriados. 

• Após a perfuração do poço, a empresa deverá realizar cadastro do mesmo junto 

ao SIOUT. 

 

Das obrigações mínimas: 

• A empresa contratada deverá atender a todas especificações da Lei Estadual nº 

10.350/94, que legisla a respeito do uso das águas subterrâneas deste estado e demais normas 

correlatas e possuir Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

(CREA) e no Departamento de Recursos Hídricos (DRH), com geólogo e/ou engenheiro de 

minas como responsável técnico; 

• Instalar placa de obra conforme site SOP – sop.rs.gov.br (aba serviços e 

informações / placa de obra) 

• Todos os elementos químicos e/ou físicos necessários a perfuração, tanto do 

solo alterado quanto em rocha dura, deve ser fornecidos pela empresa. Seus custos estão 

inclusos nos preços unitários de perfuração, de forma alguma deverá ser cobrada a parte, haja 

vista fazerem parte do processo de perfuração. 



5 

 

• A cimentação no espaço anelar, entre a perfuração e o revestimento é 

obrigatório por NORMA e seu custo está incluso na perfuração. 

• Todos os materiais e suplementos, de boa qualidade, necessários à boa 

execução dos serviços; 

• Caso durante a perfuração ocorra quebra de broca e o acidente for de tal 

natureza que seja necessário à perfuração de um novo poço, o serviço já executado fica por 

conta da Contratada; 

• Para executar a perfuração faz-se necessária à utilização de água, para tanto, 

caso não haja água no local, a contratada irá dispor de um caminhão-pipa que poderá ser 

utilizado, sem custo adicional; 

• Caso a produção de água desejada seja atingida, a perfuração poderá ser 

interrompida. 

• Executar a obra de acordo com as normas técnicas de construção em vigor, 

garantindo a solidez e segurança da obra pelo prazo de (dez) anos, excluídos os eventos 

decorrentes da geologia local; 

• Após o término dos serviços de perfuração do poço, serão preparados e 

entregues os dados do teste de verificação de vazão e perfil construtivo/geológico do poço 

tubular profundo; 

• Remoção dos materiais provenientes da perfuração; 

• Fornecer todas as informações e dados necessários à legalização do poço. 

• Preparar e manter acesso ao local dos trabalhos, deixando espaço desimpedido e 

suficiente para execução destes; 

• Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, e todas as suas etapas; 

• Assinar todas as informações e ocorrências da obra, bem como a competente 

declaração de medição dos metros perfurados e demais documentos que se fizerem 

necessários; 
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IV – DA CONSTRUÇÃO 

 

Perfuração 

Perfuração inicial em camada alterada (solo/rochas decompostas) em 12”. Após 

adentrar em rocha competente (basalto), em no mínimo 3 metros, reduzir diâmetro de 

perfuração para 6” até profundidade estipulada. 

  

Revestimento 

Aplicação da coluna de revestimento com tubo de PVC geomecânico de 6“ nos metros 

inicias (perfurados em 12”) e aplicação de calda de cimento para preenchimento anelar. 

 

Desenvolvimento 

O valor do desenvolvimento está incluso no preço total da obra, o desenvolvimento 

tem a finalidade do aumento de condutividade hidráulica natural e grande auxílio na limpeza 

dos sedimentos ainda suspensos e acumulados no poço. Deve-se utilizar método seguro e que 

não comprometa o poço (air-lift). O desenvolvimento pode durar de 2 a 6 horas, até que a 

limpeza da formação seja aceitável. 

 

Serviços Complementares 

Se poço apresentar produtivo, o mesmo após finalizado deverá receber uma tampa para 

proteção. Assim como será responsabilidade da empresa CONTRATADA, realizar teste de 

vazão (teste de bombeamento – medição de níveis), coleta e análise de água (padrão Outorga 

SEMA/DRH RS) e cercamento do poço (mínimo 2 x 2 m - 4 m² ). 

Caso poço se mostre improdutivo (seco), CONTRATADA deverá realizar o 

tamponamento do mesmo, sem oneração de valores. 

 

 Da Documentação 

O início da perfuração pela CONTRATADA só poderá ser realizado após a obtenção 

de Autorização Prévia para a mesma, pois o poço não deverá ser perfurado sem tal 

instrumento legal. 
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A prefeitura irá disponibilizar a documentação necessária para empresa/profissional 

capacitado a fim de elaborar processo de emissão da anuência prévia de perfuração junto ao 

SIOUT, não sendo da CONTRATADA essa responsabilidade. 

 

V - LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Encerrada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza do terreno, que 

deverá ficar limpo, sem marcas de veículos, livre de rejeitos de perfuração, os tanques de lama 

(caso existam) deverão ser adequadamente eliminados e preenchidos com o material 

previamente removido para a execução dos mesmos, resíduos de cimento deverão ser 

removidos bem como materiais plásticos e quaisquer tipos de lixo ou de materiais inservíveis. 

 

           VI - OBSERVAÇÃO 

Os detalhes referentes aos SERVIÇOS de construção de poços, adotados como padrão 

para esta obra, deverá ser de conhecimento prévio da empresa CONTRATADA, não devendo 

e podendo a mesma alegar ignorância ou desconhecimento quanto ao assunto NBR que 

versam sobre o assunto, ou seja: NBR 12.212 - Projeto de poço para captação de água 

subterrânea, 12.244 - Construção e de poço tubular profundo para captação de água 

subterrânea. 

Todas as dúvidas quanto aos aspectos urbanos: de saneamento, distribuição e uso dos 

recursos hídricos pela população local deverão ser tiradas pelo responsável da Secretaria 

solicitante. 
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O presente Projeto Básico visa atender as diretrizes gerais do estudo ambiental referente a Licença Ambiental 

para perfuração de Poço Tubular Profundo. 



2 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto visa a liberação para execução de obra de captação de água 

subterrânea para atendimento da localidade de Zamignam. O poço tubular profundo 

apresentou-se como a melhor alternativa de abastecimento de água, visto sua agilidade de 

execução, custo e benefícios proporcionados pela obra. 

Para tanto, o profissional Geólogo, o qual é o responsável pelas diretrizes técnicas 

da obra, definiu o projeto do poço, com locação geológica a campo, projeto técnico, perfil 

construtivo e geológico, método de execução de perfuração e etapas de desenvolvimento. 

2. LOCAL DA OBRA 

A área em questão refere-se ao empreendimento localizado na comunidade de 

Zamignam, zona rural do município de Quilombo-SC, sob as coordenadas geográficas 26° 47' 

50,01"S e 52°45' 06,35”W.  

 

Figura 1: Localização do poço tubular profundo. 
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3. HIDROGEOLOGIA 

O município de Quilombo está inserido no contexto geológico de derrames de rochas 

ígneas basálticas com características geoquímicas que variam de basaltos toleíticos, andesitos, 

riodacitos, riolitos e dacitos, rochas da Formação Serra Geral. Esse evento vulcânico foi um 

dos mais importantes de caráter fissural que se tem registro no mundo, tendo sua gênese 

relacionada ao início do evento geológico que culminou na separação dos continentes 

americano e africano (quebra do Gondwana), durante o Cretáceo Inferior (130 – 120 Milhões 

de anos). Constitui uma sucessão de derrames efusivos de composição ácida a básica 

correspondendo ao vulcanismo de encerramento da evolução Gondwânica da Bacia do Paraná, 

ocupando a parte superior do Grupo São Bento, de idade Juro-Cretácea, e cobrindo uma área 

aproximada de 1.200.000 km2. Os derrames da Formação Serra Geral apresentam espessura 

individual entre 1 e 50cm. O pacote tem uma espessura total que varia de 350 m até 2.000m no 

centro da Bacia do Paraná (Milani, 1997b). Existem ocorrências de empilhamentos de no 

máximo 20 derrames. No Rio Grande do Sul, a formação Serra Geral apresenta um 

empilhamento onde se contam até 13 derrames sucessivos com espessura total máxima de 

cerca de 1.000m na região de Torres. 

A Formação Serra Geral recobre praticamente a metade norte do Rio Grande do Sul, 

entretanto estende-se desde o Uruguai até o estado de São Paulo, constituindo uma das 

maiores formações vulcânicas do planeta. Estas rochas estão sobrepostas a arenitos da 

Formação Botucatu e Rosário do Sul com freqüentes registros de lentes e camadas 

descontínuas de arenitos eólicos intertraps, e recobertos por sedimentos da Formação 

Tupanciretã e sedimentos Quaternários. Diques e sills de diabásio encaixados em corpos 

rochosos mais antigos e relacionados às efusivas têm ocorrência generalizada. 

 

As estruturas geológicas primárias associadas aos derrames da Formação Serra Geral 

seguem um padrão relacionado com a taxa de resfriamento e a composição das litologias 

presentes. 

 Essas estruturas podem ser englobadas em três zonas principais (LEINZ, 1994; 

ROISENBERG; CHIES, 1987; ROISENBERG, 1990) que possuem distribuição e ocorrência 

variável: 

- Zona basal: constituída por vidros vulcânicos (de coloração preta e vermelha) brechas e 

rochas maciças; 
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- Zona central: é a mais espessa de um derrame e pode alcançar até 60 m. Essa zona é 

caracterizada por dois tipos preferenciais de estruturas primárias: as juntas horizontais 

(planares e retilíneas, com espaçamento centi a decimétrico bastante regular) e as juntas 

verticais, que ocorrem sobrepostas às primeiras, são menos regulares e apresentam desde 

aspecto maciço até porções intensamente fraturadas; 

- Zona superior: é composta por rochas vulcânicas vesiculares a amigdalóides (preenchidas 

por zeólitas, carbonatos e quartzo). 

A Formação Botucatu ocorre sobrejacente à camada vulcânica e configura os arenitos 

desérticos que armazenam águas subterrâneas do Aqüífero Guarani. 

Os perfis de alteração que ocorrem no local demonstram um alto grau de alteração e 

intemperismo da rocha basáltica, configurando um solo com elevado grau de maturação, 

propiciando ideais condições geotécnicas para operação do referido empreendimento, visto 

que sua erodibilidade foi caracterizada como de baixo grau.  

A referida rocha é afanítica, de granulometria fina, coloração marrom avermelhada, 

microscopicamente constituída pelos minerais piroxênios, plagioclásios e minerais acessórios. 

O perfil geológico hidricos em aquíferos da Formação Serra Geral, onde se enquadrada 

à área em estudo, corresponde classicamente a uma cobertura pedológica de solo argilo-siltoso 

e saprolito recobrindo basaltos fraturados. 

As águas que circulam no basalto não apresentam relação às águas que circulam no 

regolito, uma vez que os níveis observados não guardam relação de dependencia entre si e, 

portanto, devem ser estudados separadamente. Normalmente, a passagem da zona de rocha 

alterada para rocha é relativamente brusca, havendo concomitantemente, uma diminuição 

significativa na permeabilidade do maciço. 

Em relação ao aquifero fraturado, como é o caso das rochas basálticas que formam o 

substrato rochoso do local do empreendimento, com porosidade essencialmente de fraturas, o 

escoamento é determinado pela permeabilidade da matriz rochosa e pela condutividade 

hidráulica das descontinuidades. 

Em termos regionais, o local está inserido na unidade tectonoestratigráfica do Aqüífero 

fraturado Serra Geral, caracterizado acima. 
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4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DO POÇO TUBUALAR 

A perfuração do poço deverá observar as normas vigentes NBR 12.212 e NBR 12.244. 

Considerando a tecnologia aplicada atualmente, e em observância aos procedimentos 

executados nessas condições geológicas-hidrogeológicas, destaca o método de perfuração 

deve ser rotopneumático. O diâmetro a ser perfurado nas camadas de solo e manto de alteração 

deve ser de 12” (12 polegadas), adentrando pelo menos 3 m na rocha sã com esse mesmo 

diâmetro de perfuração. Após, adentrar na rocha sã, a perfuração deve continuar em 6 ½” até a 

profundidade de 200 metros (ou metragem final que contenha vazão de água subterrânea 

suficiente para a demanda de abastecimento público). O poço deverá ser parcialmente 

revestido, devendo este adentrar, ao menos, 3 (três) metros na rocha sã. O material do 

revestimento deverá ser, preferencialmente, de PVC Geomecânico de 6 ½” e estar 

sobressaliente aproximadamente 40 cm acima do nível do terreno. O espaço anular formado 

entre o diâmetro de reabertura (12”) e o revestimento deverá ser preenchido com calda de 

cimento. Este selo sanitário deverá chegar até a superfície, conformando, ao final, a laje de 

proteção superficial a fim de evitar a infiltração de qualquer contaminante proveniente da 

superfície, garantindo a integridade da água subterrânea. A laje de proteção deverá ter ao 

menos 1 m2 (1 m x 1 m) e 15 cm de espessura (altura). 

 

5. PERFIL GEOLÓGICO E CONSTRUTIVO PROJETADO 
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Reabertura em 12" - de 0 a 16 metros

Perfuração em 6 1/8" 

*Imagem fora de escala

Tubo de Revestimento Geomecânico 6" 1/2 -   0 a 16 metros

Perfil Hidrogeológico e Construtivo

Cliente: PM Quilombo
Endereço: Zamignam

Entrada de água 

Entrada de água 

200m 





Cliente: Prefeitura Municipal de Quilombo

BDI 20,84%

Item Quant. Unid. Unitário

Valor Unitário 

com BDI Total com BDI

1 6 Unid. 878,86R$              1.062,01R$           6.372,06R$                                 

2 96 M 124,36R$              150,28R$              14.426,56R$                               

3 96 M 290,00R$              350,44R$              33.641,86R$                               

4 6 Unid. 290,00R$              350,44R$              2.102,62R$                                 

5 1104 M 86,87R$                104,97R$              115.890,97R$                             

6 6 M 2.900,00R$           3.504,36R$           21.026,16R$                               

7 6 M 901,00R$              1.088,77R$           6.532,61R$                                 

8 18 m² 225,00R$              271,89R$              4.894,02R$                                 

204.886,85R$                            

204.886,85R$                            

_____________________________________________________________

Prefeitura Mun. De Quilombo

CNPJ: 

Localidades: Vista Alegre, Marafon, Zamignam, São Luiz, São José, São Judas.

1 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 - PERFURAÇÃO

TOTAL DA PERFURAÇÃO

TOTAL GERAL

Especificação

Placa da Obra (3m²)

Transporte dos Equipamentos 

Perfuração com diâmetro de 6 1/8 " de 16 a 200 metros

Revestimento Geomecânico de 6 1/2 polegadas Standart

Cimentação do espaço anelar e laje de proteção

______________________________________________________________

Carlos Eduardo Ritter Deitos

Eng. De Minas - CREA SC: 119282-0

Teste de vazão

Análise Físico-Quimica e Bacteriológica

Reabertura com diâmetro de 12 poelgadas de 0 a 16 metros



Item % Etapa Mês 1 % Etapa Mês 2 % Etapa Mês 3 % Etapa Mês 4 Total % Total R$

1 50% 3.186,03R$              50% 3.186,03R$              0% -R$                        100% 6.372,06R$                                     

2 50% 7.213,28R$              50% 7.213,28R$              0% -R$                        100% 14.426,56R$                                   

3 50% 16.820,93R$           50% 16.820,93R$           0% -R$                        100% 33.641,86R$                                   

4 50% 1.051,31R$              50% 1.051,31R$              0% -R$                        100% 2.102,62R$                                     

5 50% 57.945,49R$           50% 57.945,49R$           0% -R$                        100% 115.890,97R$                                

6 0% -R$                        50% 10.513,08R$           50% 5.256,54R$              25% 5.256,54R$              100% 21.026,16R$                                   

7 0% -R$                        50% 3.266,31R$              50% 1.633,15R$              25% 1.633,15R$              100% 6.532,61R$                                     

8 100% -R$                        50% 2.447,01R$              50% 1.223,51R$              25% 1.223,51R$              100% 4.894,02R$                                     

204.886,85R$                              

204.886,85R$                   

Cimentação do espaço anelar e laje de proteção

Perfuração com diâmetro de 6 1/8 " de 16 a 200 metros

Teste de vazão

Análise Físico-Quimica e Bacteriológica

Placa da Obra (3m²)

Quilombo, 20 de Maio de 2022

1 - PERFURAÇÃO DO POÇO

Transporte dos Equipamentos 

Reabertura com diâmetro de 12 poelgadas de 0 a 16 metros

Revestimento Geomecânico de 6 1/2 polegadas Standart

TOTAL 

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Obra: Perfuração de Poço Tubular para Uso Público

Endereço: Quilombo-SC

Data: Maio de 2022.

Discriminação dos Serviços
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