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PROFUNDIDADE – 200 metros 

LOCAL – Campinas – Campo Alegre/SC 

SERVIÇO - Perfuração 

 

 

PROJETOS 

 

 O projeto para perfuração de poço tubular profundo contém os seguintes 

documentos: 

 

- Memorial Descritivo 

- Planta de Situação 

- Planta de Localização 

- Orçamento Estimativo 

- Cronograma Físico-Financeiro 



 

01 INTRODUÇÃO 

 

Considerando tratar-se de serviços essenciais à manutenção e garantia 

do abastecimento público de água potável à população, contrata-se empresa 

especializada para perfuração de poço tubular com profundidade estimada de 

200 metros, visando abastecimento de água nas comunidades de Campinas e 

Tijucume, incluindo transporte de equipamento, montagem do canteiro de 

obras, revestimento, selo sanitário, tampa de proteção, sistema de 

bombeamento (com fornecimento e instalação de conjunto motobomba, painel 

de comando elétrico, tubo edutor e de medição de nível, cabo elétrico, 

conexões e válvulas diversas necessárias para tal), hidrômetro, ensaio de 

vazão de 24 horas, desinfecção com compressor de ar, análise físico-química e 

bacteriológica de 31 parâmetros preconizados pelo Ministério da Saúde, 

relatório geotécnico e ART, no município de Campo Alegre/SC (684184 E, 

7112664 N). 

Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão 

ser obedecidos pela CONTRATADA na execução dos serviços que, nos termos 

da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica sobre todos os 

materiais e serviços a serem adotados na execução da obra. 

 

02 CONDIÇÕES 

 

2.1. Caberá à CONTRATANTE: 

2.1.1. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da 

obra; 

2.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pelo Responsável Técnico da CONTRATADA;  

2.1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra;  

2.1.4. Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de 

imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e 

previamente submetido e aprovado pela autoridade competente da 

CONTRATANTE, desde que comprovada a necessidade deles;  



2.1.5. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo 

com as orientações passadas pela CONTRATANTE ou com as 

especificações constantes no Edital;  

2.1.6. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as 

especificações constantes no Edital;  

2.1.7. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da 

unidade fiscalizadora da CONTRATANTE. 

2.2. Caberá à CONTRATADA: 

2.2.1. Comprovar que o profissional, Responsável Técnico, possui certidão de 

acervo técnico, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia), de execução de serviços pertinentes e 

compatíveis em características, quantidades e prazos, com o objeto da 

licitação; 

2.2.2. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as 

despesas decorrentes da execução da obra, tais como: salários, seguros 

de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale-

refeição, vale-transporte, uso de EPIs obrigatórios, e outras que 

porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;  

2.2.3. Manter os seus empregados identificados, quando em trabalho a serviço 

da CONTRATANTE;  

2.2.4. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da 

obra; 

2.2.5. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde 

que praticada por seus empregados ou prepostos na obra ou no recinto 

da CONTRATANTE; 

2.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, os serviços efetuados, referentes à obra em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais utilizados a qualquer tempo no prazo estabelecido pela 

fiscalização e após a entrega da obra, durante o prazo prescricional de 

sua responsabilidade;  

2.2.7. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à 

execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente;  



2.2.8. Permitir, aos técnicos da CONTRANTE e àqueles a quem o Município 

indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem 

sendo estocados materiais relacionados com à obra; 

2.2.9. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

2.2.10. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de 

equipamentos, materiais e serviços pela unidade fiscalizadora da 

CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;  

2.2.11. Responsabilizar-se por todo transporte necessário, bem como por 

quaisquer autorizações e licenças junto aos órgãos competentes, 

inerentes à prestação dos serviços combinados;  

2.2.12. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos 

serviços avençados, conforme NBR 12.212 e 12.244 e demais 

legislações pertinentes, obrigando-se a prestar assistência técnica e 

administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos 

trabalhos;  

2.2.13. Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no 

CREA/SC, entregando uma via à CONTRATANTE;  

2.2.14. Submeter à aprovação da CONTRATANTE, o nome e os dados 

demonstrativos do Responsável Técnico que, porventura, venha a 

substituir o originalmente indicado;  

2.2.15. Submeter à unidade fiscalizadora da CONTRATANTE, sempre que 

solicitado, as amostras de todos os materiais a serem empregados nos 

serviços antes da sua execução;  

2.2.16. Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros 

públicos;  

2.2.17. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no 

local da obra;  

2.2.18. Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e 

segurança do trabalho. 

 

 

 

 



03 PRAZOS E EXECUÇÃO: 

3.1. O prazo de execução da obra é de 30 (trinta) dias a contar da assinatura 

do contrato; 

3.2. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

contados da apresentação da correspondente Nota Fiscal de Serviços, 

emitida pela CONTRATADA após cada medição feita pela 

CONTRATANTE. 

 

04 GARANTIA 

 A CONTRATANTE deve garantir que o sistema proposto estará livre de 

defeitos construtivos por 05 (cinco) anos, bem como daqueles provenientes de 

equipamentos elétricos por 01 (um) ano. 

 

 

 

 

___________________________ 



ANEXO I 
 

Parâmetros a serem apresentados na análise físico-química e bacteriológica 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 
 

Mapa de localização para perfuração do poço tubular profundo 



ANEXO III 
 

Estudo de Sondagem Geofísica aplicada a 

Hidrogeologia para locação do poço tubular profundo 
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1. INTRODUÇÃO 

Os estudos hidrogeológicos ocorreram dentro de um contexto de trabalho integrado, 

envolvendo: aerofotos, mapa geológico e trabalhos anteriores. 

2. GEOLOGIA 

A bibliografia especializada ressalta que, antes de se iniciar uma campanha de 

ensaios geoelétricos é necessário algum conhecimento geológico, para que, mesmo antes 

da execução dos ensaios, se possa conceber um modelo geoelétrico preliminar do local, o 

qual será fundamental para o planejamento dos trabalhos. 

A base geológica utilizada refere-se ao Mapa Geológico do Estado da Santa Catarina, 

DNPM - 1986 na escala de 1:500.000. Geologicamente, tem-se uma cobertura por solos 

transportados e residuais e um substrato rochoso pertencente a Formação Campo Alegre. 

Esta é composta por sequencia sedimentar superior, sequência vulcânica superior, 

sequência sedimentar intermediária e sequência sedimentar inferior. Afloramento na área 

indica a predominância da sequência vulcânica superior. 

O aquífero estudado diz respeito às estruturas geológicas do tipo fraturas/falhas – 

Aquífero Fraturado, sendo estas nossos alvos nos ensaios geofísicos. 

3. GEOFISICA 

Para os estudos de sondagem geofísica foi utilizado o método da eletrorresistividade. 

Este método emprega uma corrente elétrica artificial que é introduzida no terreno através de 

dois eletrodos (denominados de A e B), com objetivo de medir o potencial gerado em outros 

dois eletrodos (denominados M e N) nas proximidades do fluxo de corrente, permitindo 

assim calcular a resistividade real ou aparente em subsuperfície. A resistividade elétrica 

O presente relatório visa apresentar os estudos de Sondagem Geofísica aplicada a 

hidrogeologia, locação de poço tubular profundo, solicitado pela prefeitura de Campo Alegre, 

SC,  para  realização  no  Localidade de  Campinas.  A  localização  precisa  da  área  foi  feita  a  

partir  de mapa topográfico, imagens Google Earth, fotografias aéreas e Sistema de 

Posicionamento Global - GPS. 
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relaciona-se aos mecanismos de propagação de corrente elétrica nos materiais. Em geral, a 

propagação de corrente elétrica em solos e rochas se dá devido ao deslocamento de íons 

dissolvidos na água contida nos poros e fissuras, sendo afetada principalmente pela 

composição mineralógica, porosidade, teor em água e quantidade e natureza dos sais 

dissolvidos. Segundo Elis, 2004, estas condições é que possibilitam a aplicação da 

eletrorresistividade em estudos hidrogeológicos. 

O equipamento utilizado – RESISTIVÍMETRO consiste, basicamente, de uma fonte 

controlada para emissão de corrente elétrica e medidores para a corrente e a diferença de 

potencial gerada. A potência da fonte aqui utilizada foi de 200 Watts. 

Existem duas técnicas básicas para aplicação do método, aquela destinada a 

exploração horizontal/lateral, o Caminhamento Elétrico – CE e outra, destinada a investigação 

vertical, a Sondagem Elétrica Vertical – SEV. A análise e interpretação dos resultados foram 

feitas com auxílio dos softwares RES 2D INV (Caminhamentos Elétricos) e IX1D v.2 

(Sondagens Elétricas Verticais). 

Sondagem Elétrica Vertical – SEV 

Esta técnica é aplicada quando se deseja uma informação pontual com observação 

da variação vertical da resistividade. O arranjo de campo escolhido é o denominado 

Schlumberger (por ser o mais utilizado/recomendado na literatura) onde os eletrodos de 

corrente são regular e simetricamente expandidos com relação ao ponto investigado.  

Os valores de resistividade aparente são calculados fornecendo a curva de 

resistividade aparente, a qual é interpretada quantitativamente, através da inversão e do 

software IX1D v.2. Os resultados possibilitam a associação das camadas geoelétricas à 

estratos geológicos – variação do perfil litológico. 
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Técnica de sondagem elétrica vertical,  arranjo schlumberger, Braga - 1999   

Figura 2 – Croqui esquemático da prática da Sondagem Elétrica Vertical – SEV (Técnica de sondagem 
elétrica vertical, arranjo Schlumberger, Braga -1999) 

 

Caminhamento Elétrico – CE 

A técnica do Caminhamento Elétrico, ao contrário da SEV, tem como objetivo a 

investigação horizontal a uma ou várias profundidades aproximadamente constantes com 

medidas efetuadas ao longo dos perfis. Isso é obtido fixando-se um espaçamento de 

eletrodos e caminhando-se com os mesmos ao longo de perfis efetuando as medidas de 

resistividade aparente – Arranjo dipolo – dipolo. Tem por objetivo a definição das variações 

laterais da resistividade em subsuperfície, encontrando grande aplicação no mapeamento de 

contatos geológicos, identificação de zonas de falhas e fraturas.  

Segundo Gallas (2000), a grande vantagem da utilização deste arranjo é o fato de se 

tratar de um arranjo simétrico, sendo mais fácil a interpretação de uma pseudo-seção, 

principalmente para se determinar com segurança a posição de uma anomalia. Os dados 

sofrem, o que se chama de inversão geofísica, e são interpretados, neste trabalho, pelo do 

software RES 2D INV.  
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Técnica de caminhamento elétrico,  arranjo dipolo-dipolo, Braga - 1999  

Figura 3 – Croqui esquemático da prática do Caminhamento Elétrico – CE (Técnica de caminhamento 
elétrico, arranjo dipolo-dipolo, Braga -1999) 

 

4. ESTUDOS GEOELÉTRICOS 

Nesta etapa identificamos os locais para os ensaios de sondagem geofísica elétrica 

sendo escolhidos com base nos estudos de geologia e visitas a campo. Também foi levado 

em consideração poço perfurado na comunidade com vazão nula.  

Os estudos de aerofotos foram realizados na escala 1:25.000. A interpretação 

hidrogeológica indicou que os principais lineamentos estruturais (interpretados como 

fraturas geológicas) possuem direções NE e NW. Com base nisto projetamos as direções 

dos Caminhamentos Elétricos CEs, que devem “cortar” as referidas estruturas onde estas 

cortam a área. Estas estruturas se cruzam em ponto determinado da área. Neste ponto 

realizamos dois CEs que cortam as referidas estruturas (NE e NW). 

4.1. Imageamento Elétrico 2D 

Foi selecionada área pública (rodovias e vias de acesso) onde realizamos os ensaios 

de sondagem geofísica. A área principal é onde se encontra o cruzamento de fraturas 

observado na interpretação geológica de aerofotos e visitas a campo. Foram realizados dois 

Caminhamentos Elétricos – CE 01 cortando a estrutura NE e CE 02 cortando a estrutura 



7 

 

 

 

NW. Tiveram como objetivo principal de verificar as estruturas geológicas NE e NW. Ambos 

tiveram espaçamento de 20,0m com até dez níveis de investigação e extensão de 400m. 

As imagens dos Caminhamentos Elétricos foram obtidas através do software RES 2D 

INV e, na área em estudo, partiu de um modelo a priori, evoluindo-se para modelos de 

trabalho e modelos finais. Para a identificação das fraturas, a imagem elétrica tem que 

apresentar “quebras/anomalias” que representam as estruturas geológicas. Estas 

“quebras/anomalias” se devem à diminuição dos valores de resistividade que pode ser de 

forma abrupta ou gradativa na camada do material rochoso. 

CE 01 a imagem apresenta duas camadas uma correspondente aos solos e outra 

representando o material rochoso. A primeira é pouco resistiva com resistividades baixas, 

entre 80 e 400ohm.m. A segunda é mais resistiva contrastando com a anterior, nesta 

camada rochosa a imagem demonstra “quebras/anomalias” que ocorrem, neste CE, entre os 

250m e os 300m (principal) e entre os 130 e os 155m (pouco expressiva). 

CE 02 como no CE 01 a imagem apresenta duas camadas uma correspondente aos 

solos e outra representando o material rochoso. A primeira é pouco resistiva com 

resistividades baixas, entre 80 e 400ohm.m. A segunda é mais resistiva contrastando com a 

anterior, nesta camada rochosa a imagem demonstra “quebra/anomalia” que ocorre, neste 

CE, entre os 180m e os 230m. 

Com a definição dos traços das fraturas geológicas, obtidas nas imagens elétricas 

dos CEs, ficou determinado o cruzamento das mesmas, sendo local ideal para a realização 

da Sondagem Elétrica Vertical – SEV. 

 

4.2. Sondagem Elétrica Vertical - SEV  

Foi realizada uma (01) Sondagem Elétrica Vertical denominada de SEV 01, com 

finalidade de determinar as espessuras dos materiais de cobertura e as zonas de fraturas. O 

arranjo de eletrodos utilizado para a SEV foi o Schulumberger com espaçamento de AB 

máximo de 600m para atingir aproximadamente 150m de profundidade.  
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As interpretações da Sondagem Elétrica Vertical foram realizadas com auxílio do 

software IX1D e, na área em estudo, partiu de um modelo a priori, evoluindo-se para 

modelos de trabalho e modelos finais. 

A SEV 01 foi locada no cruzamento das estruturas geológicas observadas nas 

imagens dos CEs 01 e 02. Indicou uma cobertura de aproximadamente de 20m, sendo de 

solos (transportado e residual). Entre 20m e 48,9m observamos a presença do material 

rochoso fraturado, já dos 48,9m até os 97,7 o material rochoso não é fraturado e pode ser 

classificado como rocha sã – RS. Dos 97,7m até o final (150m de profundidade) o material 

rochoso é de pouco a medianamente fraturado podendo ser classificado como rocha 

fraturada. 

Também conseguimos identificar o nível do lençol freático que se encontra a 8,5m 

de profundidade.  

 

5. CONCLUSÕES 

1 - A geologia da área (Comunidade Bateias) diz respeito a uma cobertura por solos 

(transportado e residual) e a um substrato rochoso pertencente a Formação Campo Alegre. 

As estruturas também foram observadas em aerofotos (escala 1:25.000) por interpretação 

geológica/hidrogeológica. Apresentando duas direções principais NE e NW. 

2 - Na área estudada a curva da SEV 01 e as imagens elétricas dos CEs 01 e 02 

indicaram uma rocha com zonas de fraturas que se cruzam em um determinado ponto da 

área.  Sendo neste (cruzamento de fraturas) o local ideal para exploração de água 

subterrânea. 

4 - Desta forma a área apresenta condições hidrogeológicas (boas) para a 

exploração de água subterrânea, já que foram verificadas no material rochoso zonas de 

fraturas que se posicionam em profundidade entre os 20,0m e os 48,9m (principalmente) e 

entre 97,7m e os 150m (secundariamente). Assim a exploração de água subterrânea pode 

ser feita no cruzamento das fraturas - SEV 01. A quantidade de revestimento a ser utilizada 

pode variar de 18 a 20m de acordo com o a espessura da cobertura de solos. A perfuração 
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pode ter até 150m de profundidade máxima, podendo ser modificada de acordo com as 

condições hidrogeológicas encontradas e a demanda necessária. 

PONTO LOCAL 
COORDENADAS 

(SIRGAS2000 – Fuso 23S) 

SEV-01 
Cruzamento de 

Fraturas NE e NW 
684184 E | 7112664 N 

 

Tabela 1 – Coordenadas do(s) ponto(s) selecionado(s) para perfuração do poço tubular profundo 
(demarcado no local com estaca). 
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