
TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
Este Termo de referência especifica a sequencia de trabalhos e materiais a 

serem empregados na perfuração e completação de um poço tubular profundo 
na Linha Aimoré, no Município de Vila Flores, RS. O poço deverá ser perfurado 
pelo método rotopneumático, em aquífero do tipo fraturado, em rocha basáltica, 
típico da região.  

O poço será perfurado de acordo com o Termo de Convênio 
FPE 1977/2022, firmado entre o Município de Vila Flores e O Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Obras e Habitação, 
Departamento de Poços e Redes. 
  O local do poço tem coordenadas UTM Sirgas 2000: 
 

447 382 E /6 809 477 S 
 

 
 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

 
A empresa perfuradora deverá possuir Certidão de Registro no CREA – 

RS e o Atestado de Cadastro de Empresa Perfuradora no DRH - Departamento 

de Recursos Hídricos. Além das normas correntes referentes à segurança do 



trabalho, a contratada deverá especialmente obedecer ao preconizado pelas 

Normas ABNT NBR 12.212 e ABNT NBR12.244. 

Todos os materiais empregados deverão atender às NBRs a eles 

relativos. O teste de vazão deverá ser de acordo com a ficha de teste padrão 

do DRH. A Análise da água deve ser feita em laboratório aceito pelo DRH. A 

coleta da amostra de água deverá ser feita pelo laboratório. 

O acesso ao local da obra, assim como o nivelamento do terreno será 

responsabilidade da contratante. Todos os demais materiais, combustíveis, 

lubrificantes, água, espumantes, equipamentos, manutenção, hospedagem e 

alimentação, taxas e impostos correrão por conta da contratada. 

O Bit de perfuração de 6” deve ser novo, em primeiro uso. 

O teste de vazão será feito com todos os materiais e mão de obra da 

empresa contratada. O Ponto de energia trifásica para teste do poço fica a 150 

m de distância. Deve ser previsto o cabo de ligação ou o uso de gerador. 

Nenhum material utilizado no teste de vazão será adquirido pelo contratante. 

Todo o material utilizado no teste deverá ser retirado ao final da obra, e 

permanecerá sendo propriedade da contratada. 

METODOLOGIA E SEQUENCIA DOS SERVIÇOS 
 

Emissão e recolhimento pela contratada de ART pelo responsável 

técnico da empresa, contemplando a perfuração e elaboração de perfil 

construtivo e geológico do poço tubular profundo. A ART também deve incluir  

o teste de vazão e o tamponamento, caso necessário. 

A data execução dos serviços deve ser comunicada antecipadamente à 

contratante, para que a fiscalização seja acionada. 

Etapas: 

• Montagem do canteiro de obras 

• Perfuração do manto de alteração em pelo menos 12” de diâmetro, 
pelo método rotopneumático. A perfuração nesse diâmetro deverá 
penetrar pelo menos 3 m dentro da rocha sã. A profundidade dessa 
perfuração será determinada pelo fiscal da obra, indicado pelo 
município. 

• Instalação do revestimento geomecânico 6¨, com pelo menos 60 cm 
acima do solo. 

• Concretagem e cura do espaço anular de forma a vedar 
completamente a infiltração de águas superficiais. 

• Perfuração em 6” até os 250 m, ou a critério da fiscalização. 

• Desenvolvimento do poço até a remoção completa de resíduos de 
perfuração. 

• Avaliação da vazão por air lift.  



• Retirada das ferramentas 

• Em caso de poço improdutivo, a critério da contratante, 
tamponamento do poço, com registro fotográfico e relatório de 
tamponamento, finalizando a obra. 

 

Em caso de poço produtivo: 

o Medição do nível estático e colocação da tampa do poço. 
o Teste de vazão no padrão DRH. 
o Coleta de água para análise. 
o Retirada do equipamento de bombeamento. 
o Recolocação da tampa do poço. 
o Construção da laje de proteção sanitária, com pelo menos 1,0 

m x 1,0 m x 0,1m, com inclinação do centro para as bordas e 
com o revestimento do poço centralizado. Cimentação do 
espaço anelar. 

o Limpeza final do canteiro de obras. 
o Desmobilização. 
o Entrega do perfil geológico e construtivo do poço e do teste de 

vazão, ambos assinados pelo responsável técnico. 
o Entrega da análise da água. 

 

MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA 
A medição será feita considerando-se os serviços e materiais realmente 

realizados e aplicados no poço, de acordo com os valores unitários licitados. 

Caso o poço se mostre improdutivo, ou seja, que a vazão do mesmo não 

atenda a demanda das comunidades deverá ser tamponado, com o registro 

fotográfico de todas as etapas de tamponamento. 

O recebimento da obra se dará após a conferência do serviço realizado 

e do recebimento do perfil geológico e construtivo, e relatório de 

tamponamento, se for o caso, assinados pelo responsável técnico da execução 

da obra.  

 
Vila Flores, 09 de dezembro de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Fábio Boff 
CREA 54.109  
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