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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 
 

1. APRESENTAÇÃO: 

 

O presente memorial é descritivo e tem por finalidade descrever as principais 

características técnicas do Projeto Básico destinado a CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) 

POÇO TUBULAR DE 240M DE PROFUNDIDADE E 10’’x 8’’ de propriedade e com 

atividade voltada para os SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-S.A.A.E 

localizado na Av. Francisco Amâncio,  Bairro: Centro, no município de Santa Izabel do 

Pará- PA, além de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 

define integralmente o Projeto Básico e suas particularidades. 

O desenvolvimento do projeto se deu em conformidade com as normas vigentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT/ NBR 12.212/92 - 12.244/92 - 

12221/92 -5581/2015 – e legislação municipal. A leitura deste memorial é obrigatória por 

parte do responsável pela execução dos serviços, por ser este um complemento do 

Projeto Básico. 

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 

A construção de poço artesiano envolve conhecimentos técnicos e uma série de 

equipamentos específicos para que a perfuração seja feita com segurança e eficiência, 

chegando até o ponto submerso de onde a água vai emergir. Perfurar um poço artesiano 

é um trabalho profissional, realizado por empresas especializadas, que possuem todo o 

ferramental para fazer o trabalho, além de experiência e autorização para desempenhar 

essa atividade. 

Os materiais a serem empregados, na obra, serão de qualidade de modo a não 

comprometer o desempenho, o resultado geral e a finalidade para a qual se destina. A 

empresa contratada deverá ter um responsável técnico - 01 (um) Geólogo, 01 (um) 

Engenheiro Sanitarista e 01 (um) Engenheiro Eletricista - para fazer o acompanhamento 

de todas as etapas da obra, até sua conclusão. Segundo o CREA – Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, estão autorizados a fazer perfuração de poços 

artesianos profissionais que possuem registro no conselho, que trabalham em empresas 

também cadastradas na entidade. 
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3. METODOOGIA DA CONSTRUÇÃO: 
 

Todas as etapas da construção do poço deverão ser acompanhadas pelo (a) profissional 

responsável pela empresa contratada e habilitado (a) pelo CREA/PA.  

Para a captação de água, o poço deverá ser construído, seguindo as especificações 

técnicas:  

1. Tipo de equipamento recomendado: Sonda Roto pneumática, com capacidade de 

perfuração superior a 250 metros; 

2. Diâmetro mínimo de perfuração inicial em rocha intemperizada, de sondagem em 

DN 121/4”, de 15m até 240 metros de profundidade.; 

3. Alargamento da perfuração de DN 121/4” x DN 171/2”, de 15m até 240 metros de 

profundidade; 

4. Pefuração em DN 22’’ para colocação do tubo de boca até 20m; 

5. Imediatamente após o furo piloto deverá ser executada a perfilagem geofísica 

utilizando-se os perfis: Raios Gama, Resistência Elétrica, Potencial Espontâneo; 

6. As amostras de rocha coletada no perfil perfurado deverão ser acondicionadas em 

embalagens plásticas, identificadas e em ordem crescente de profundidade, a 

disposição para a devida descrição e fiscalização; 

7. Fornecimento e instalação de tubo de boca: instalado da cota +0,3m até a 

profundidade de -15,00m, estimativamente, uma tubulação de 20” (D.I) em chapa 

calandrada de 3/16”, aço carbono; 

8. Fornecimento e instalação de Revestimento: executado 90m de tubo de 10’’ em 

PVC geomecanico STD e 129 (cento e vinte nove) metros de tubulação de PVC 

geomecanico reforçado, diâmetro de 8” (DN 200mm), em seções de 4(quatro) 

metros. Esta tubulação deve ficar 0,6 m acima do terreno. 

9. Fornecimento e instalação de filtro em aço inox de 8”(DN 200mm) que devem 

fornecer aproximadamente 8m³/m de filtro, em seções de 6 (seis), 4(quatro) e 

2(dois) metros. Os filtros deverão ainda ter ranhuras continuas de 0,75 mm; 

10. Fornecimento e instalação de Redução de 10’’ x 8’’ concêntrica, confeccionada em 

aço inox; 

11. Fornecimento e instalação de pré-filtro compatibilizado com as ranhuras do filtro os 

quais não permitem a passagem de partículas de areia e silte; 
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12. Execução de Cimentação do espaço anelar uma pasta de cimento e areia (traço 3:1) 

até a profundidade de aproximadamente 60m; 

13. Execução da laje de concreto (traço 3:1) medindo1,5 m x 1,5m, E=30cm (com 

declividade de 2% do poço para a borda e ressalto periférico de 15 cm sobre a 

superfície do terreno; 

14. Execução de Desenvolvimento/limpeza: por 72 horas, através de compressor 

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

atingido uma turbidez igual ou menor de 5 (cinco) na escala de sílica ou 10 (dez) mg 

de sólido para cada litro de água extraída; 

15. Execução de Teste de produção realizado com uma bomba submersa compatível 

com a vazão esperada de 120 m³/h, com um Nível Estático em torno de 30 m e Nível 

Dinâmico próximo aos 60 m, sendo o ponto de Instalação da Bomba – PIB previsto 

a 70 m de profundidade; 

16. Execução de Teste de Teor de Areia: medição do volume de areia expelido em 

intervalos de 10 minutos, volume igual ou inferior a 30 g/m³ será considerável 

aceitável; 

17.  Execução de teste de Verticalidade e alinhamento: constará da descida de uma 

haste rígida com 5’’ ¾ ’’ de diâmetro, no caso do poço aberto em 6’’ e de 12 metros 

de comprimento, até 24 metros abaixo do nível dinâmico do poço livremente sem 

tocar nas paredes do poço; 

18. Execução de Desinfeção do poço:  Após a conclusão do poço, será executada a 

limpeza de todos os materiais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras, cordas, 

fragmentos de qualquer natureza, cimento, óleo, graxa, tinta de vedação ou espuma. 

Após a limpeza do poço será feita a desinfecção com solução de cloro com um teor 

residual de 5 ppm de cloro livre em todas as partes do poço, com repouso mínimo 

de 2 horas; 

19.  Análise físico-química e bacteriológica: 12 horas após a desinfecção do poço e duas 

horas de bombeamento, será feita a coleta da água diretamente da boca do poço, 

para análise físico-químico e bacteriológica; 

20. Execução do Tamponamento do poço: Fornecimento e instalação de cap macho, de 

maneira a impedir atos de vandalismo até sua utilização definitiva; 

21. Fornecimento e Execução do Relatório técnico do poço: na conclusão dos serviços 

e assinado pelo responsável técnico, será entregue contendo os seguintes dados: 

Identificação do Poço; Coordenadas geográficas; Perfil composto (litologia, 

revestimento, filtro, perfil geofísico e outros dados); Cimentações; Planilhas e teste 

de produção; Análises Físico-química e bacteriológica da água, fornecido por 

laboratório idôneo; Geologia Local e Unidades Hidrogeológicas; Descrição dos 
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Serviços Executados; Gráfico Rebaixamento Específico x Vazão; Gráfico Curva 

Característica do Poço; Gráfico Vazão Máxima. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Todas as alterações efetuadas na instalação do sistema, quando de sua execução, em 

desacordo com o projeto e sem a aquiescência do projetista serão de inteira responsabilidade 

do proprietário, eximindo‐ se o autor de qualquer ônus que possam existir pelo fato. 

Sendo uma obra de engenharia está sujeito ao Código Civil, estando sua estrutura construtiva 

garantida por um período de 5 anos, sendo as garantias médias para os principais componentes 

de um de um poço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Benedito da Silva Vinhas Botêlho 
Geólogo/Eng. Civil – CONFEA/CREA/PA 150.125.728-5 


