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                                   MEMORIAL DESCRITIVO  
I - OBJETIVO  

 

1 - Esta especificação tem como objetivo cumprir os requisitos necessários à execução da obra civil 

de Perfuração de Poços para abastecimento de água potável no município de Ipixuna do Pará.  

 

2 - Nenhuma alteração técnica de execução ou materiais especificados poderão ser colocados na 

obra sem o prévio consentimento formal do órgão técnico Secretaria Municipal de Obras.  

 

II - GENERALIDADES  

 

1 - A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovação da obra, sendo, todavia 

de responsabilidade da empresa proponente a apresentação dos serviços descritos em planilha 

própria, em modo a contemplar a execução dos serviços descritos no memorial e/ou indicados na 

planta do projeto arquitetônico. As divergências ou omissões serão definidas pela fiscalização da 

Secretaria Municipal de Obras.  

2 - Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos.  

 

III - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

1 - FISCALIZAÇÃO  

 

A FISCALIZAÇÃO será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela Secretaria 

Municipal de Obras. Cabe ao FISCAL, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros 

elementos informativos.  

 
 

IV - SERVIÇOS  

 

1.0 DESCRIÇÃO GERAL 

 
Perfuração, montagem e execução de Perfuração de poço tubular profundo (H aprox. 80, 100 e 

120m) com diâmetros em média de 04” e 06” em camadas de solo sedimentar de acordo com 

as particularidades e necessidades da geologia local, o revestimento será feito em tubos com 

rosca e luva no diâmetro de 06” Schedule 20 ou DIN 2440, filtros especiais do tipo PVC 

geomecânico; realizados teste de vazão com duração de 24 horas com equipamento da própria 

sonda capacidade 60PCM, incluindo o fornecimento de 2 conj.  
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2.0- PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

 
A contratada deverá executar a obra atendendo as exigências contidas na NBR 

 
12.244 (Construção de poço para captação de águas subterrânea). 

 

2.1- CONSTRUÇÃO DO POÇO 
 
Perfuração do poço artesiano de 80, 100 e 120m será através de máquina perfuratriz do tipo 

 
rotativa com perfuração do tipo 10” de diâmetro com uso de broca tricônica diamantada, com 

cisterna de lama para lavagem de material da escavação do poço. 

 
2.2- REVESTIMENTO 
 

Com a elevação da sonda de perfuração será procedida a descida ordenada dos revestimentos e 

filtros geomecânico, utilizando centralizadores em intervalos previamente estabelecidos para evitar 

que a coluna entre em contato com a parede de perfuração.Os filtros deverão ser instalados em 

posições frontais aos aqüíferos considerados promissores no perfil estratigráficos. O revestimento 

evita que os filtros entrem em contato direto com a parede de perfuração. 

2.3- APLICAÇÃO DE PRE-FILTRO 

 

No espaço anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento deverá ser 
 
injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 1 mm a 4mm, para formação de um 

envoltório filtrante e estabilizado da formação, a fim de evitar desmoronamento e entrada de 

materiais granulares para dentro do poço. 

 

2.4- LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO 
 

Depois de concluído todos os serviços do poço, deverá ser construída uma laje de concreto 

armada, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma deverá apresentar inclinações do 

centro da borda a fim de evitar infiltrações de águas superficiais. 

 
2.5- LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO 
 
Deverá ser realizada com o uso de compressor de alta pressão (sistema airlift), a limpeza inicial 

para a retirada de sólidos e partículas não desejadas. Depois deverão ser utilizados produtos 

químicos dispersantes destinados a desincrustar os filtros e promover o desenvolvimento do poço, 

assim como agregar às partículas finas existentes e sólidos não desejados a limpeza do poço é 

feita no período de seis meses, a segunda em um ano, gerando custos, ficando assim por conta do 

contratante. 
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3.0- TESTE DE VAZÃO 

 
Ainda com o compressor será feito o teste de vazão após a limpeza e desenvolvimento, por um 

período mínimo de 24hs de bombeamento ininterrupto, quando se fará o monitoramento da bomba 

a ser instalada. 

 
4.0- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A execução da obra deverá respeitar às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras. 

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da 

execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, 

bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou 

argamassas. 

Com as instalações definitivamente ligadas às redes públicas, testadas e em perfeito estado de 

funcionamento. Todo entulho ou resíduo sólido deverá ser removido e destinado à local apropriado 

conforme normas ambientais. 

 

 

Ipixuna do Paará, 03 de Novembro de 2021. 

 
 
 
Madaleno Freitas Filipe 
Engenheiro Civil 
CREA PA – 150154034-3 


