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I - OBJETIVO: 

  A presente Especificação Técnica tem como objetivo, estabelecer as bases 

fundamentais para a Implantação de um poço tubular de 12”X250m, na cidade 

de Laranjal do Jari, destinado a aumentar a produção de água do Sistema de 

Abastecimento de Água da referida cidade. 

 

II - DISPOSIÇÕES GERAIS 

II.1 - As construções serão fiscalizadas por Engenheiros da CAESA, cabendo ao 

Construtor facilitar-lhe o cabal desempenho das suas funções e acatar as suas 

determinações dentro das boas normas de serviços. 

II.2 - Os materiais a serem fornecidos pelo Construtor deverão obedecer às normas da 

ABNT respectivas, e não poderão ser empregados sem a prévia aceitação da 

Fiscalização. 

II.3 - A Fiscalização poderá exigir que sejam adotadas normas especiais de trabalho, 

quando necessárias à completa segurança dos serviços. 

II.4 - Será de inteira responsabilidade do Construtor o pagamento de Licenças, 

Multas, Taxas ou quaisquer emolumentos devidos a repartição oficial e que 

sejam relacionadas com a obra. 

II.5 - Ficará o Construtor responsável por todos os danos causados à administração 

pública ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços a seu cargo, salvo 

se tais danos decorrerem de fatores imprevisíveis e forem, outrossim, 

absolutamente inevitáveis. 

II.6 - O Construtor deverá , no início da execução da obra, colocar em local bem visível 

placa de identificação da obra. 

II.7 - Caso a Firma encontre em seu levantamento diferença entre os Dados de 

Projeto, Especificações e os Quantitativos na Planilha de Orçamento, ou 

julgar necessário a inclusão de outros serviços não relacionados, deverá 

quantifica-los e submeter a apreciação da CAESA. 

II.8 - O Construtor ficará obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após 

o recebimento da notificação correspondente, ficando por sua conta exclusiva, as 

despesas desses serviços. 
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II.9 - Os materiais aprovados pela Fiscalização deverão ser cuidadosamente 

conservados no Canteiro de Obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar a 

qualquer tempo a verificado de sua perfeita ocorrência aos materiais fornecidos ou 

empregados. 

II.10 - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura aconselhável a 

substituição de alguns dos materiais adiante especificados por outros 

equivalentes, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa 

autorização por escrito da Fiscalização, após consulta ao projetista. 

II.11 - Obriga-se o Construtor a retirar do recinto da obra os materiais porventura 

impugnados pela Fiscalização, dentro de setenta e duas (72) horas, a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço atinente ao assunto. 

II.12 - A responsabilidade do Empreiteiro é integral com a obra contratada nos termos do 

Código Civil Brasileiro. 

II.13 - A presença da Fiscalização na obra não diminui a responsabilidade da 

Empreiteira. 

II.14 - A guarda e vigilância dos equipamentos e materiais necessários a obra e ainda 

não entregues, são de responsabilidade da Empreiteira. 

II.15 - Obriga-se o Construtor a manter no recinto da obra, um livro que será 

transformado em diário de obra, servindo para anotações do cotidiano da obra, 

tanto por parte da empreiteira, quanto das observações da Fiscalização. 

II.16 - Todo e qualquer cálculo estrutural necessário ao projeto deverá ser elaborado sob 

a responsabilidade da Construtora, devendo os custos com os mesmos ser 

embutidos implicitamente na planilha da proposta. 

II.17 - Os itens referentes à Limpeza do Terreno, Placa Indicativa da Obra e Barracão da 

Obra também deverão ter seus desenhos e projetos elaborados sob a 

responsabilidade da Construtora, devendo seus custos e sua execução ser 

embutidos implicitamente na planilha da proposta. 
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ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

1. - META 01 

1.1. - CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA: POÇO TUBULAR 12”X 250m 

1.1.1. - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1.0.1. - Capina com retirada de entulho  

  A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, e remoção de 
entulho, de forma a deixar toda a área interna do terreno da CAESA limpa e  livre para a 
execução dos serviços. 
1.1.1.0.2 - Placa de Identificação 
  Em local visível será instalada uma (1) Placa, nas dimensões definidas na 
planilha orçamentária, conforme modelo e dizeres que caracterizem a Obra, a ser 
estabelecido pela Fiscalização da CAESA. 
1.1.1.0.3 - Mobilização 
  A mobilização consistirá no transporte para a cidade de Laranjal do Jari/AP, de 
Perfuratriz, Hastes de perfuração, Comando, Brocas, Compressor, e demais equipamentos 
necessários a execução da obra. 
   A Geração de energia será oriunda da subestação do sistema da CAESA. 
   
1.1.1.0.4 - Montagem da perfuratriz e instalações provisórias 
  A perfuratriz deverá ser montada no lugar locado para a construção do poço, 
utilizando-se munck e pessoal com experiência em construção de poço. 
  O Barracão será substituído por uma barraca com cobertura de lona, sem 
parede, tendo como piso o próprio terreno, com a finalidade abrigar do sol e da chuva, 
materiais, equipamentos, etc. As instalações sanitárias para os trabalhadores serão as 
existentes na área da CAESA. Se necessário a construção de um barracão, deverá ser 
submetido a apreciação da Fiscalização para a elaboração do respectivo termo aditivo de 
acréscimo de serviços, já que a princípio foi excluído do orçamento. 
  A contratada deverá providenciar as instalações provisórias de água e energia 
necessária a execução dos serviços. As ligações de água e energia poderão ser feita a 
partir das instalações existentes na área da CAESA, porém, devendo ser submetido à 
Fiscalização de CAESA. Caso seja necessário a CAESA autorizará a construção de um 
poço doméstico com a finalidade de atender a demanda de água necessária a construção 
do poço profundo. 
1.1.1.0.5 - Sistema de recirculação de lama e fluído de perfuração 
  O Sistema de circulação de lama e fluido de perfuração será formado por três 
tanques de decantação/circulação, executado no próprio terreno, de aproximadamente 
5,0m³, cada, interligados por canaleta, com dimensões a ser definida pelo construtor. Os 
tanques deverão rebocados com argamassa de cimento e areia, com aditivo 
impermeabilizante. 
 
1.1.2. - MÃO-OBRA 

1.1.2.0.1 - Perfuração para o tubo boca 
  A perfuração do tubo boca será de 24”, podendo ser executado antes ou depois 
da perfuração de 8” para a perfilagem elétrica, ficando a critério da contratada a 
necessidade de sua execução para a segurança e estabilização do terreno. 
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1.1.2.0.2 - Tubo boca 
  “Se necessário, o tubo boca deverá ser de 24”, em aço schedulle 10. 
 
1.1.2.0.3 - Perfuração de sondagem exploratória DN8” 
  A escolha do método de perfuração ficará a critério da contratada, ressaltando 
que a formação geológica é composta de terreno sedimentar. O diâmetro mínimo da 
perfuração de sondagem será de 8”, e deverá ir até 260m. O alargamento da perfuração e 
demais serviços, previsto em planilha, serão autorizados em todo ou em parte, após a 
contratada apresentar relatório da Perfilagem elétrica. Durante a perfuração de 8” deverá 
ser coletado material a cada metro, e/ou sempre que houver mudança no terreno. 
 
1.1.2.0.4 - Perfilagem elétrica 
  A Perfilagem elétrica deverá ser realizada na presença da Fiscalização da 
CAESA, devendo ser apresentado Relatório Técnico, identificando as zonas aquíferas ao 
longo da perfuração, e delimitando o topo e a base de cada aquífero, bem como a 
indicação dos aquíferos com maiores potenciais. 
 
1.1.2.0.5 - Alargamento da Perfuração de 8” para 22” 
  A continuidade da execução do poço será autorizada após a apresentação do 
Relatório Técnico da Perfilagem. 
  O alargamento de 8” para 22”, se dará até a profundidade de 106,5m, para 
permitir a descida do revestimento de 12”, que servirá de câmera de bombeamento. A 
câmara de bombeamento deverá ir até a profundidade de 101,50m, porém, é necessário 
prosseguir com esse alargamento por mais 5m, para que facilitar a passagem do pré-filtro 
(cascalho). 
 
1.1.2.0.6 - Alargamento da Perfuração de para 20” 
  Este alargamento será a partir da profundidade de 106,50m, até 10m abaixo da 
base do filtro, que está previsto em 250m, porém a escavação deverá ir até 260m, ou seja, 
10m abaixo da base do filtro. Esse acréscimo de 10m abaixo da base do filtro será para o 
pé do poço, e para acumular o material que será decantado no intervalo de tempo da 
descida do revestimento e filtro. 
 
1.1.2.0.7 - Centralizador de 10” 
  Antes da descida dos filtros e do revestimento, deverá ser instalados 
centralizadores metálicos, em todas as varas de filtros e revestimento de 10”, espaçados 
entre si, no máximo à 4m. Os centralizadores deverão ser aprovados pela Fiscalização. 
 
 1.1.2.0.8 - Descida do pé do poço e dos Filtros. 
  Após a conclusão da perfuração deverão ser repassadas as brocas utilizadas 
nas respectivas profundidades. Em seguida, após inspecionar e verificar que estão no local 
os revestimentos, filtros, centralizadores, pré-filtro, areia de preenchimento, e compressor, 
deverá ser autorizada a lavagem da perfuração, até que a viscosidade da lama esteja 
adequada à descida dos filtros e revestimento. O pé do poço deverá ser feito com o próprio 
tubo revestimento, ou seja, aço schedulle 40 DN10”, com 3m de comprimento, e soldado na 
vara do filtro. 
 Os espaçadores deverão ser colocados, no máximo, a cada 4m no revestimento 
e filtro, devendo os mesmos ser instalados na tubulação antes da descida do revestimento. 
 
1.1.2.0.9 - Descida dos Revestimentos de 10”. 
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  Imediatamente após a conclusão da descida do filtro deverá ser iniciada a 
descida do revestimento de 10”. 
 
 
1.1.2.0.10 - Descida dos Revestimentos de 12”. 
  Imediatamente após a conclusão da descida do revestimento de 10” deverá ser 
iniciada a descida do revestimento de 12”. 
 
1.1.2.0.11 - Aplicação do Cascalho (pré-filtro). 
  Para impedir a entrada de areia no poço, através das ranhuras do filtro, 
imediatamente após a conclusão da descida do revestimento e filtro deverá ser, novamente 
instaladas as hastes de perfuração e realizada nova lavagem, até a viscosidade da lama 
esteja adequada para a descida do pré-filtro, por gravidade. Em seguida deverá ser 
aplicado imediatamente o pré-filtro, no espaço anular entre as paredes da perfuração e do 
revestimento. O pré-filtro deverá ir até 140m. Ver planta “Projeto do Poço”. 
 A entrada de areia no poço durante o bombeamento será considerado erro 
construtivo grave. O poço não será recebido se o teor de areia estiver acima de 30g/m³, 
para uma vazão com o N.D. de 70m. 
1.1.2.0.12 - Aplicação de areia grossa. 
  Sobre a cimentação, deverá ser aplicado, no espaço anular, areia 
média/grossa, até 6m do topo do terreno. 
 
1.1.2.0.13 - Cimentação. 
  Com a finalidade de isolar os aquíferos, a cimentação deverá ser realizada 
preferencialmente com argila granulada compactolit. Na ausência desse produto poderá ser 
feita com argamassa ou pasta de cimento, com aditivo impermeabilizante. Deverá ser 
aplicada sobre o topo do pré-filtro, numa extensão total de 30m, e no espaço anular 
destinado a proteção sanitária (0 – 6m).  
 
1.1.2.0.14 - Desenvolvimento do poço. 
  Imediatamente após a colocação do pré-filtro selecionado, deverá ser instalado 
o compressor para fazer o bombeamento como um air lift comum até que atinja o fundo do 
poço, e a água fique isenta de areia e lama. 
  Após terminar o bombeamento como um “air lift” comum, dissolver, em 2.000 
litros, 15kg de hexametafosfato de sódio e introduzir no poço, seguido do processo de fluxo 
e refluxo com compressor para o produto entrar no meio aquífero, porém, de maneira suave 
de modo que não haja transbordamento pela boca do poço. Deixar o hexametafosfato agir 
por 48 horas, para iniciar o desenvolvimento com o compressor. 
  Em seguida utilizar o processo de ar comprimido, utilizando o método “Air Lift” 
(Processo de fluxo e refluxo), até que não se verifique entrada de areia no interior do filtro e 
a água apresente-se limpa. 
  Deverão ser utilizados no processo: 
  Um compressor de ar e um tanque cilíndrico armazenador de capacidade 
suficiente; 
  Tubos de elevação e tubos de ar, instalados no poço, com dispositivo de 
elevação e de abaixamento, independentes um do outro’ 
  Uma mangueira de ar sob alta pressão, flexível, que permita elevar ou baixar o 
tubo de ar no poço; 
  Um manômetro e uma válvula de descarga, para a salvaguarda contra um 
sobrecarga acidental; 
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  Uma válvula de abertura rápida na saída do tanque, para o controle de fluxo de 
ar. 
   O compressor deverá ser capaz de desenvolver uma pressão máxima não 
inferior a 20kg/cm2, preferivelmente 30kg/cm2. 
   A saída do compressor deve ser conectada com o cilindro de ar de modo a 
tornar mínima a resistência do fluxo de ar. O tubo de saída do cilindro para o poço deve ser 
do mesmo diâmetro, ou maior, que o tubo de ar. A válvula de abertura rápida deve ser 
conectada em um ponto conveniente. Uma mangueira de alta pressão liga o tubo de saída 
do cilindro ao tubo de ar no poço, devendo essa ter, pelo menos, 4,50 metros de 
comprimento para permitir o deslocamento da montagem de insuflação de ar para cima e 
para baixo. 
   O processo de desenvolvimento começa com a descida do tubo de elevação 
até a 60 cm do fundo do poço. Por dentro do tubo de elevação é descido o tubo de ar até 
chegar a 30cm da extremidade final do tubo de elevação. Após a descida dos tubos de 
elevação e de ar, iniciar o bombeamento como um air lift comum até que a água fique 
isenta de areia e lama. Baixar o tubo de ar de modo que sua extremidade inferior fique 
30cm abaixo da extremidade inferior do tubo de elevação. Fechar a válvula de saída do 
cilindro permitindo que a pressão neste suba de 15 a 20kg/cm2. Abri rapidamente a válvula 
de saída do cilindro para permitir que o ar penetre subitamente no poço, provocando a 
agitação da água filtro a fora, através de suas ranhuras. Neste momento um breve, porém, 
potente carga de água será arremessada da boca do poço e do tubo de elevação. Após o 
brusco lançamento de ar no poço, recuar o tubo de ar de modo que a extremidade inferior 
do mesmo fique dentro do tubo de elevação (cerca de 30cm da extremidade inferior do tubo 
de elevação), para o air lift bombear novamente o poço, completando o ciclo de 
desenvolvimento. Repetir a operação, quantas vezes forem necessárias, até que água 
apresente-se limpa. 
   Levantar, cerca de 60cm, o conjunto tubo de elevação e tubo de ar, e repetir 
toda a operação. Esse procedimento deverá ser repetido a cada 60cm até chegar ao topo 
do filtro. 
   Finalmente descer o conjunto até o fundo do poço para o air lift bombear até 
que a água apresente-se limpa, concluindo o processo de desenvolvimento do poço. 
   Caso o desenvolvimento com o compressor não tenha sido suficiente, 
complementar o desenvolvimento com o processo de pistoneamento. 
 
1.1.2.0.15 - Teste de Vazão do poço. 
  A contratada deverá proceder ao teste de vazão, com a finalidade de permitir a 
definição da curva característica do poço e a vazão ótima de exploração. 
 O teste de produção deverá ser feito com bomba submersa ou similar, fornecida 
pela contradada, com capacidade de extração superior a 120m³/h. Na instalação do 
conjunto moto-bomba deverá ser colocada tubulação auxiliar de ¾”, destinada à introdução 
do medidor de nível. 
 O teste de bombeamento deverá ser realizado em quatro (4) Etapas, sendo a 
duração de cada etapa definida pelo intervalo de tempo compreendido entre o início de 
bombeamento até que o nível dinâmico esteja totalmente estabilizado para a vazão 
bombeada (estimado em 12hs). 
  A vazão para cada Etapa será constante e representarão, respectivamente, 
20%, 40%, 80% e 100% da capacidade máxima da bomba, correspondente a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 
etapas. As vazões deverão ser ajustadas através de registro, assentado na tubulação de 
descarga, conforme quadro a seguir: 
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 NÍVEL NÍVEL VAZÃO TEMPO (HS) 

ETAPA ESTÁT. DINÂM. (m³/h) INICIAL FINAL TOTAL 

1ª       

2ª       

3ª       

4ª       

 
 Antes de ser ligado o conjunto moto-bomba definitivo, deverão ser feitas três (3) 
medidas do nível de água, de meia em meia hora, a fim de se certificar do nível estático. 
 Caso o construtor opte por utilizar outro método de teste de vazão, deverá 
submetê-lo a Fiscalização. 
  
1.1.2.0.16 - Tampa de proteção do poço. 
  A tampa deverá ser confeccionado em chapa de aço de5/16”, com furos para 
entrada do cabo elétrico, tubo para medidor de nível e cabo de aço, conforme projeto. A 
abraçadeira suporte deverá ser de 6” do tipo meia lua, com dois furos de fixação, conforme 
projeto.  
1.1.2.0.17 - Remoção de entulho. 
  Toda a lama oriunda da execução do poço, bem como demais entulho deverão 
ser removidos, de modo que a área fique totalmente limpa. 
  
1.1.2.0.18 - Relatório Final. 
  Ao final da conclusão dos serviços deverá ser apresentado relatório do poço, 
contendo todas as informações técnicas do poço, que auxiliarão na operação do poço.  
 
1.1.2.0.19 - Desmobilização. 
  A Desmobilização dos equipamentos, máquinas, torres, compressor, hastes, 
bombas, motores, etc, para o local de origem de origem será de inteira responsabilidade da 
Contratada. 
 
1.1.3. - FORNECIMENTO DE MATERIAIS: REVESTIMENTO, FILTRO, PRÉFILTRO, 

FLUÍDO DE PERFURAÇÃO, E PRODUTO QUÍMICO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO POÇO. 

1.1.3.0.1 - Fluído para perfuração DMP 2000. 
  Para manter a estabilidade da parede da perfuração evitando 
desmoronamento, e também carrear o material cortado pela broca até a superfície será 
usado o fluído DMP 2000 ou similar, principalmente quando se estiver atravessando  
formação arenosa de aquíferos. 
1.1.3.0.2 - Fluído para perfuração Bentonita. 
  A bentonita será utilizada para formação da lama estabilizante, podendo ser 
utilizada sozinha, ou associada ao DMP 2000. 
  Esse material deverá está no local da perfuração em quantidade suficiente e 
sempre a disposição para preparação de lama estabilizante. 
1.1.3.0.3 - Cascalho selecionado (Pré-filtro) 
  O cascalho deverá ser de areia grossa selecionado entre as peneiras (mesh) 7 

e 18, com granulometria variando entre 2,8mm e 1,0mm. Deverá ser aplicado, 
por gravidade, no espaço anular entre as paredes da perfuração e do 
revestimento e filtro, de modo que forme um meio que impeça a entrada de 
areia da formação aquífera no interior do poço. 
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1.1.3.0.4 - Revestimento em tubo de aço liso SCH 40 DN12” 
  O revestimento 12” será em tubo de aço schedulle 40. Será instalado no trecho 

entre 0,5m acima do topo do terreno, até a profundidade de 101,50m, devendo 
ser utilizado cortes, biselamentos, e solda. 

 
1.1.3.0.5 -  Revestimento em tubo de aço liso SCH 40 DN10” 

  O revestimento 10” será em tubo de aço schedulle 40. Será instalado no 
trecho abaixo da câmara de bombeamento, ou seja, a partir 101,50m até aos 
filtros. 

1.1.3.0.6 -  Filtro Espiralados, em aço inox AISI 304 dn10” 
    
   Os filtros serão em aço inox AISI 304, DN10”, com ranhuras de 0,75mm. A 

posição exata de instalação será definida pela perfilagem elétrica. 
 

1.2.- ELEVATÓRIA DO POÇO TUBULAR 12" X 250m A SER 
CONSTRUÍDO, E DO POÇO EXISTENTENTE. 

1.2.1. - MONTAGEM DO CONJUNTO MOTO-BOMBA 
  O Conjunto moto-bomba, mangueira rylbrun, conexões e válvulas, 

especificadas nos itens 2.1.1 à 2.1.8 são para montagem do conjunto moto-
bomba do poço de 12” a ser construído, conforme demonstrado na planta 
“PROJETO DO POÇO”.  

   
1.2.2. - INSTALÇÃO ELÉTRICA DO CONJUNTO MOTO-BOMBA 
  O CCM, Cabos elétricos e acessórios especificados nos itens 2.2.1. à 2.2.8 

são para montagem do conjunto moto-bomba do poço de 12” a ser construído, 
conforme demonstrado na planta “POÇO PROFUNDO DE 12”x250m” e 
“PLANTA BAIXA – FORÇA MOTRIZ”.  

   

1.3. - ENERGIZAÇÃO DA CASA DOS CCMS E DE QUÍMICA 
  O QGBT, Cabos elétricos e acessórios especificados nos itens 1.3.0.0.1 à 

1.3.0.0.5 são para energização, a partir da Subestação Abaixadora, da 
edificação Casa do GBT/CCMs/Química, e os respectivo poços, conforme 
planta “PLANTA BAIXA – FORÇA MOTRIZ”.  

  A reforma e adaptações na referida edificação, conforme planta “-----------“ 
será de responsabilidade da CAESA. 

 

1.4. - BARRILETE ENTRE O POÇO E CAIXA DE VÁLVULA 
1.4.1. - MATERIAL HIDRAULICO 

  Os Materiais Hidráulicos especificados nos itens 3..1.1 à 3.1.8 são para 
montagem do barrilete do conjunto moto-bomba do poço de 12” a ser 
construído, conforme demonstrado na planta “POÇO PROFUNDO DE 
12”x250m”.  

1.4.2. - MÃO-DE-OBRA DE MONTAGEM DO BARRILETE 

  O barrilete será montado com os Materiais Hidráulicos especificados e deverá 
obedecer rigorosamente a planta “POÇO PROFUNDO DE 12”x250m”.  

1.5. - CAIXA DE VÁLVULA 

  A Caixa de Válvula será em concreto armado e deverá obedecer 
rigorosamente o projeto: Planta “POÇO PROFUNDO DE 12”x250m”. 
1.5.0.0.1. Escavação manual 
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  A escavação será manual, com previsão de forma, e deverá obedecer as 
dimensões de projeto. 

1.5.0.0.2. Forma 
  A forma deverá ser de madeira serrada. 

1.5.0.0.3. Fundo 
  O fundo deverá ser em concreto ciclóplico FCK=10MPA, com 30% de pedra de mão. 

1.5.0.0.4. Parede 
  As paredes deverão ser em concreto armado FCK=25MPA. 

1.5.0.0.5. Tampa 
  A tampa, também, deverá ser em concreto armado FCK=25MPA, modulada 

conforme projeto – Planta “POÇO PROFUNDO DE 12”x250m”. 
 

 
 

JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES 
Chefe do Núcleo de Sistemas do Interior 

 

Cód. verificador: 41999314. Cód. CRC: 03731B9
Documento assinado eletronicamente por JOÃO BATISTA BOSQUE GOMES, CHEFE NÚCLEO DE EXPANSÃO
DO SISTEMA DO INTERIOR (NUESI - NÚCLEO DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE INTERIOR), em 06/07/2021
15:27, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador


