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Memorando Interno

Sucupira do Riachão (MA), 24 dejaneiro de 2022

A Sua Excelência o Senhor
WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

Dirijo-me, respeitosamente,
AUTORIZAÇÃO

à

presença

de Vossa Excelência, paÍa

solicitar

à Comissão Permanente de Licitação para efetuar os procedimentos necessários

à contratação de empresa para implantação do sistema de abastecimento de água, em conformidade

com informações anexas.

Fsta contratação se faz necessária com vista

a

implantação

do

sistema de

abastecimento de água.

Certo da aquiescência e compreensão de Vossa Excelência para com
acolho do ensejo para renovar meus protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,
lUeJ
'de

Se

Po

rta r

lnfraestrutura

N':003/2021

Flavio Pereira Guimaraes
Secretária Municipal de Infra Estrutura
Portaria n'003/2021

Rua São José,

N'4?9, Centro - CEP: 65668-000 - CNPJ: A7.672.338/0001-67
Eone/fax: (99) 3553-1098/1019
E-mail: prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com
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ART OBRA / SERVrço
No Í"1420220493662

A

Conselho Reglona! de Engenharla e Agronomla do Estado do t'laranhão

INICIAL
l. Rcsponrlvel Tácnlco
MARCELO REIS SANTOS

-

Tltulo proÍisslonâl: GEÔLOGo

RNP: í5í9í85308
Registro:

2. Dadot do Contrato
Contrâtantê: Prêfeltnlã firunlclpal do Sucuplra do Rlachão

1

16572M4

CPF/CNPJI 0r.612.3381000í .67
No: 479

RUA São Jo3ê

Complemento:
Cidade: SUCUPIRÀ OO RTACHÃO

,
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Balno: Centro

l

UF: MA

CÊP:65550000

I

I
I

Contrato: Não sspeclf, cado

Valor

Celebrado em: 1511212021
Tipo de contÍatanle; Pessoa JurldlcB do Dlreíto Públlco

R$ 1.000,00
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Ação lnstitrcional: Outros

I
I
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RUA São Josa

-

ço; 479

Complemento:
Dala de

InÍcio:

tlo

2Úna2o21

:

UF:tA

RTACHÃO

Previsão de

têrmina:ztf,tnoz,

Finelidade: SânÊamÊnto báslco
Pmprietário: Prêtetlurâ f,lunlclpâl de Sucuplr. do Rlâchâo

_

I

Balno: Centro

Cidade: SUCUPIRÂ
i

I

CEP:05550000
Coordenadas Geográlicas: 6.4{370§, -43.546138

Código: Não Espâclílcado

CPFICNPJ: 0í.6í2.338/000í €7

4. Àtlvldade Têcnlca

14. ElaboraÉo

Quanüdade

Unidado

1,00

un

Projeto > SANEAMENTO AMBTENTAL > STSTEMA DE ABASÍEC|MENTO DE AGUa > Or
srsTEMA DE ABASTECTMENTO OE ÂGUA > #§.1 3.8 - REDES DE DtSTRtBUtçÃO DE ÁGUA
E0
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Após s conclusâo das ãllyidadês técnicss o profissional deve procedar a balxa dostâ ART
5.

ObsaÍvaçôss

ART de Proieto de um Sistema do Abasteqmentodc Água Simplificado na Sede do Municlpio de Sucupirâ do Riac+tâo

-

ô. DecleÊÇfos

onflito ou litlgio originado do pt€§onto Çontrato, bem como sua lntÊrpretaÇão ou exeÇuÉo, s€É Íesolvido por
€óitragem, dê acoído com a Lei no. 9.307. de 23 dE setembro de 199ô. por meio do Centío de lvlediâÉo s Aôiuâgem - CMA vinculado ao Crea+,tÀ
nos têrmos do rêspectivo regulamento d6 aôitrageír que, exprsssamqnts, ãs psrtes dêciaram concordar.
- Cláusuh Çompromissória; Qua§uer
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9, Informaçóer
ART é válida §oments quando quitada, mediante aprosentação do comprovante do pagamonlo ou coníerência no site do cÍea,
10, Valor

Valor da ART:

Rt

8E,78

Registrada

emt 2119112022

Vator pago: R$ 88,78

Nosso Número: E3o363tí92
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MEI\{ORIAL DE CÁLCULO POPULACIONAL
I

I

População
Para a população de saturação da área a ser atingida pela obra, foram considerados os
seguintes parâmetros:

1.1
1.2
I.3

Taxa de ocupação 4hab.ldomicilio
Número de
55
População do
720
População de alcance (20
330

r

I

domicilios
Projeto
anos)

ll
il

)

Parâmetros de consumo de água

il

I

l

Para a determinação do consumo d'água foi adotado os seguintes parâmetros:
i

2.1
2.2
2.3

I

I

I

capita

Per
150 Litrosihabitante/dia
Kl
Coef. Dia de r»aior
CoeL Dia de menor Çorlsumo K2

consumo

I
I
I
I
I

l

l

3.

Cálculo do consumo de água

i

3.1

* Consumo médio

Ql =
3.2

-

Q2:
3.3

150x330

diario

Ql = 49.500 L

Consumo máximo diário
Q2 = 59'400

Qlxl,2

L

- Consumo máximo horário

Q3 =

Q2x1,5

Q3 = 297'000
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Estudo Geologico e Hidrogeológico paÍa
locação de poço tubular no município de
Sucupira do Riachão - MA
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CARACTERTZAÇÃO DO il{UNrCÍrrO

A Cidade de Sucupira do Riachão teve

sua autonomia política em 10/11,1t994 e está
inserida na mesoÍregião Leste maranhense, na microrregião de Chapadas do Alto Itapecuru,
compreendendo uma área de 564,9 km2, uma população de aproximadamente 4.613 habitantes
e uma densidade demográÍica de E,l7 habitantes/kmz, segundo dados do IBGE (2010). Limitase ao Norte com o município de Lagoa do Mato; ao Sul com São João dos Patos e Barão de
Grajaú; a Leste com Barão de Grajau e a Oeste com São João dos Patos.
A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas -6o24'36" de latifirde sul e
43o32'24" de longitude Oeste de Greenwich (IBGE, 2010).
O acesso a partir de São LuÍs, capital do estado, num percurso total em torno de 559 km,
faz
se
da seguinte forma: 550 km pela rodovia BR-135/230 até as mediações do município de
são João dos Patos, 9 km por uma estrada vicinal até a cidade de Sucupira do Riachão {Google

Maps,,20l l).
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
a partir de pesquisas
Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos'
Municipios (CNM)
nos sites do IBGE (wrvrv.ibge.gov.br), da Confederáção Nacional dos
e Cartográficos
(www.cnm.org.br) e no Institut; Maáhense de Estudos Socioeconômicos

(2010).

do

de Sucupira
O município foi elevado à condição de cidade com a denominação
(2010), cerca de 62'044/0
fuachão, pela Lei Estadual no 6.152 a" iOif LlÚg1.Segundo o IBGE
Sl'l4Yo no
pabreza-é,de
da população reside na zona urbana, rrraá que iricidência de

I

de 37
município e o percentual dos que estão uUri*o áo nivel de pobreza é
'87%'
Infantil
destacam'se:.Educação
Na educação, segundo dados ào 1UASC (2010),
(67'15%); Ensino
(Ll,lZ%); Educação de Jovens . Aauttãs te,iiWl'ynsino Fundamental
da faixa etáxia acima de
Médio (13,52%).0 analfabetismo atinge mais de 32% dapoputação
07 anos, CNM (2000).
público de atendir:ento'
No campo da saúde, a cidade contâ com um estabelecimento
(IDH)
ptt"n'oívimento-Humano
No censo de 2000, o estado do Maranhão teve o pior índice Ot
com IDH de O605'
do Brasil e Sucupira do Riachão oUt"u" ioúi à"r.*p"nhos,
a organização da prática
o Programa de saúde da Família - PSF vem procedendo
com
de^seu ambiente fisico e social'
assistencial em novas bases e critéri;-i a partir
da
e
ampliada ào processo saúde/doença
procedimentos que facilitam u .o*p.rànsãã
a
do
Riachão
áte* a" prátiias-cwativas. Em sucupira
necessidade de interv.enÇôes que vão
e ynzhabitante,IMESC (2010)'
as
relação entre pr.íissionais da iaúde " "';;;Gãi
permanente e a lavoura temporária'
A pecuáría, o extrativismo v*gátui. , iuror*
trabalho
o
e
35 unidades atuantes
o
transferências govemamentâis'
"toiã*;;ü1;L111
pam o munrcrplo.
i"f"ãri ,ao uJprirr.ipais fontes de recursos
do. Riachão é distribuida pelo serviço
A água.
d;rd' ?ã"i;rpr"
que atende aproximadamente 894
r"t*"ãt"r"it,prl
aeru";Ér*;r;Aurônomo a.
rBGE qíoro;, dados 2008' Além disso' o
de
ff;;;ntrar
à;
"bJ;;i;rnto dos efluentes domésticos e pluviais que
domicírios através
O, .rrorr".]rm supetnciaf
,irr**u
u*
possui
município
ãrã* riur.r púbricas ou privadas. E a disposição
aterro sanitário'
são rançado, "u.rol^à;"uã* ú"ryit."irr'.
adequadamente em um
Ial"Ji'i'u
domiciliar,
urbano"'
lixo
final do
a prereitura não raz a coleta do rixo
g^{-M irõôol
e
queimam
i" tangaà*uí arJ.,os diretamente no solo ou os
De acordo
sendo que 59,g7o/offi;E;;ias
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disso, a coleta
de veiculação hídrica..
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ASPECTOS FISIOGRÁFICOS
O estado do Mararúrão, por se encontrar em uma zona de transição dos climas semiárido,
do interior do Nordeste, para o úmido equatorial, da Amazônia, e por ter maior extensão no
sentido norte-sul, apresenta diferenças climáticas e pluviométricas. Na região oeste, predomina
o clima tropical quente e úmido, típico da região amazônica. Nas demais regiões, o estado é
marcado por clima tropical quente e semiúmido.
As temperaturas em todo o Maranhão são elevadas, com médias anuais superiores a
24oC, sendo que ao norte chega a atingir 26oC. Esse estaclo é caraçterizado pela ocorrência de
um regime pluviometrico com duas estações bem definidas. O período chuvoso, que se
concentra durante o semestre de dezernbro a maio, apresenta registros estaduais da ordem de
290,4 mm e alcança os maiores picos de chuva no mês de marçã. O perÍodo seco, que ocoÍre
no §emestre de junho a novembro, coln menor incidência de chuva por volta do mês de agosto,
registra médias estaduais da ordem de l7,lmm. Na região oeste dó estado, onde predomina o
clima tropical quente e úmido (As), as chuvas ocor1em em níveis elevados durante praticamente
todo. o
§uperando os 2.000 mm. Nas outras regiões, prevalece o clima tropical quente e
11o,
semiúmido (Aw), com sucessão de chuvas durante o verão e invemo seco, cujas precipitações
reduzidas alcançam 1.250 mm. Há registros ainda menores na região sudeste, poáendó chegar
a 1.000 mm.
O territÓrio maraúense apresenta-se crrmo uma grande plataforma inclinada na direção
sul-norte, com baixo mergulho para o oceano Atlântico. Os grandes traços afuais do modelado
da plataforma seditnentar maranhetse revelam feições típicas de litologias dominantes em
bacias sedimentares. [,ssa platefarma, submetida à atuaçãó de ciclos de ãrosão relativamente
longos, respondeu de f,''rma dir'erenciada a{)s agentes intempéricos, em função de sua natureza,
de estruturação e de conlposição das rochas, modelando as formas tabularás e subtabulares da
superficie terrestre. Condicionados ao lineamento das estruturas litológicas, os gradientes
topográÍicos dispõem-se com orientações sul-norte. As maiores altitudes estão localizadas na
porção sul, no topo da Chapada das Mangabeiras, no limite com o estado do Tocantins. As
menores altitudes situam-se na região norte, próximo à linha de costa.
Feitosa (1983) classifica o relevo maraúense em duas grandes unidades: planícies, que
se subdivide em unidades menores (costeira, flúviomarinha e sublitorânea), e planaltos. As
planícies ocupam cerca de 60% da superficie do tenitório e os planaltos 40%. 3ão consideradas
planicies as superficies com cotas inferioÍes a 200 metros. Já os planaltos, restritos às áreas
do
centro-sul do estado, são superficies com cotas acima de 200 metros.
Jacomine et al. (1986 apud YALLADARES et a1,,2005) apresentam de maneira
simplificada as seguintes formas de relevo no estado do Maranhão: chapadas altas e baixas,
superficies onduladas, grande baixada maranhense, terraços e planíciei fluviais, tabuleiros
costeiros, restingas e dunas costeiras, golfão maranhense e baixada litorânea.
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do Pamaíba, na margem esquerda do rio, ocorrem planos irregulares, em níveis altimétricos
entre 20 e 400 metros, corn vertentes dissecadas em colina e molTos. Os Tabuleiros
§ublitorâneos apresentam um relevo plano, entalhado por uma drenagem de direção sul-norte.
Ao longo dessa drenagem, ocoÍrem lombas e colinas suaves com altitudes variando de 25 a 100
metros, decaindo de sul para norte.
As variabilidades de clima, de relevo e de solo do tenitório brasileiro permitem o
desenvolvimento de uma grande diversidade de ambientes naturais. A cobernua vegetal do
Maranhão reflete, em particular, a influência das condições de transição climática entre o clima
amazônico e o semiárido nordestino. Na área do Planalto Dissecado do Itapecuru, a vegetação
original de floresta foi substituída pela agropecuária e pela agricultura de subsistência; o clima
regional varia de subúmido a semiárido e subúmido, com pluviosidade anual entre 1.400 a I .600
mm- Na área do Patamar de Caxias, a coberfura vegstal é representada pelo contato da Savana
com a Floresta, com o predomínio da primeira; o clima regional e subúmido a semiárido, com
a pluviosidade anual entre 1.300 a 1.500 mm. Na região dos Tabuleiros do Médio Itapecuru,
ocolTe vegetação caracterizada pelo contâto Savana/Floresta com â agropecuária e a agricultura
de subsistência; o clima regional e subümido a semiárido, com â pluviosidade variando de 1.200
a 1.400 mm. Nos Tabuleiros do Parnaiba, a vegetação é çaraçterizada pelo contato
Savana/Floresta, com dominio da Savana Arbórea Aberta, que foi descaracterizada em alguns
trechos para a implantação da agropecuária e cla agricultura de subsistência; o clima regional é
subúmido a semiárido, cuja pluviosidade anual varia entre 1.100 a 1.400 mm.
Os solos da reqião estão representados por Latossolo Amarelo, Podzólico VermelhoAmarelo e Solos Litólis":os (EMBRAPA, 2006). Latossolo Amarelo são solos profundos, bem a
acentuadamente drenados, com horizontes de coloração amarelada, de textura média e argilosa,
sendo predominantemente distróÍicos, ocorrendo também álicos, com elevada safuração de
alumínio ê teores de nutrientes muito baixos. São encontradas em áreas de topos de chapadas,
ora baixas e dissecadas, ora altas e com extensões consideráveis, apresentando relevo plano
com pequenas e suaves ondulaçôes, tendo como material de origem mais comum, as coberturas
areno-argilosas e argilosas, derivadas ou sobrepostas às formações sedimentares. Mesmo com
baixa fertilidade natural e ern decorrência do relevo plano e suavemente ondulado, esse solo
tem ótimo potencial para agriculrura e pecuária. Devido sua baixa fertilidade e acidez elevada,
esses solos são exigentes em corretivos e adubos químicos e orgânicos.
Os podzóliços Vermelho-Amarelos são solos minerais com textura média e argilosa,
sifuando-se, princiPalmente, nas encostas de colinas ou outeiros, ocupando também áreas de
encostas e toPo de chaPadas, com relevo que varia desde plano até fortemente ondulado. são
originados de materiais de formações geológicas, principalmente sedimentares, de outras
geológicas. As áreas onde ocorrem
coberturas argilo-arenosas assentadas sobre as formações
de
subsistência,
destaçando-se as culturas de
essa classe dã solo são utilizadas com cultura
além
e
banana),
do
caju
extrativismo do coco babaçu.
(manga,
milho, feijão, aÍoz e fiuticultura
podem
ondulado
a
suavemente
ser aproveitadas para a
As áreas, onde o relevo é piano
aplicação
erosão
e
da
de corretivos e adu bos para
agricultura, de forma racional, com controle
utilização
sua
à
atenuar os fatores limitantes
não hidromórficos, pouco desenvolvidos muito rasos
,
Solos Litólicos são solos minerais
sobre horizonte C. São de textura variável,
ou
rocha
a
sobre
A
ou rasos, com horizonte
e preferencialmente ocupam locais com forte decl ividade,
freqüentemente arenosa ou média
e sopes de chapadas. As principais li mitações q
uanto ao
geralmente encostas de morros, §elTas
solo, a freqüente ocorrência de cascalhos e fragmentos
do
espessura
na
uso agrícola são a Peque
grande susc eptibilidade à erosão, mormente nas áreas de relevo
de rocha no seu Perfil, a
?reqüentes de sua ocolTencla.
acidentado que são as rnals
ra do Riachão está localizado na mesorregião Leste Maranhense,
O municíP IO de SucuPi
do Àlto Itapecuru ([BGE,2010). O desmatarnento, o deslizamento
na microrregião da ChaPada
Il. SloIoú. lf
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a degradação da mata.ciliar, as queimadas e a pesca ilegal
de encostas, o extrativi§mo vegetal,

ou não configuram impactos ambientais significativos (CNM,2002).
é de 290 metros acima do nível do mar (CNM, 20i 1) e
o ano é pequena com a temperatura oscilando entre 22"C e 32,5"C.
a variação térmica duÍante
à" região, segundo a clasiifiàaçao de Kôppen é tropical (AW') subúmido seco com
ô
"rlãii
i"m deãnidos: um chuvoso que uai de dezembro a maio com médias mensais
juúo a novembro'.Dentro do
oro"iior., a I36 mm e outro seco, correspondente aos meses de
;rr**em a precipitação pluviométrica variou de I,l a 95,5 mm e no período chuvoso
período de
n'édiu Àual em torno de 958 mm, dados referentes ao

Ião

"o.unicípio
"*lrt"ln
A altit,de da sJde do município

;"i;;;;à"t
;il;;à;
ã;;:;; ú,;;-,

ion,

1961 a 1990 (JORNAL DO TEIúPO,20l l).
O relevo na regiãr: é úr",aAo p"to planalto oriental que é constituído nor

I

r
I
I

I

u1;91iunto

p.ara.9 Nordeste'
de morfoesculturas no Leste ,rr.r,r'h.naà, chapadas que se prolongam
de 460 metros de
Àpresenta forma tabulares, com escarpas sedimentares com cotas máximas
colinas de declividade média a alta (FEITOSA,
atiirude que decaem para val., n.'"ir ,ápio,
"m
do Parnaíba e a-v:g:ftã"
2006). Oi cursos d'água da região fazeÀ parte da Bacia hidrográfica
pela existência de
é composta pelo Cerrado, ,"'g,rndo o lüESc (2008) que si caracteriza
árrvores com troncos e galhos retorcidos e suberizados'

LOCAÇÃO D0 POÇO
olocalindicadoparaaperfuraçàodopoçofoiescolhidopelaPrefeifuIalvíunicipalde

sede do município, sob as
sucupira do Riachão e está localizado,ra poiçãi centro leste da
ZonaZ3S'
.ooi.ordur, SIRCAS 2000 - uTI\{: 6613 i0.308 rn Leste / 9290227.421m NoÍe,
Cota: 300 metros.
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GEOLOGIA
Sedimentar
O municíPio de SucuPira do Riachão está inserido nos domínios da Bacia
que, segundo Bri to Neves (1998), foi implantada sobre os riftes cambrodo Parnaiba,
JaguaraP i, CococilRio Jucá, São Julião e São Raimundo Nonato.
ordovicianos de Jaibaras,
Silurianas (Grupo Sena Grande), Devoniana (GruPo Canindé)
ComPreende as supersequências
(Grupo Balsas) de Góes e Feijo (1994).
e Carbonifero' Triássica
pe las formações Piauí, do
Na área do município, o Grupo Balsas está representado
pela
e Motuca, do Permiano; e pelo Grupo Mearim, representado
Carbonífero; Pedra de Fogo
formação Corda, Jurás slco
tÍlpccuBU
Crt4ül
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paleozoic«s
relaç'ões de conlolo dos unicludes

e meso:oicas úa baci« sedimentar do Parnciba

no cslado do À4aranhão'

(1914 apud.sANTOS e/ al'' 1984))' é utilizada para
denominação corda (Lisboa
oco;m iniercalados em basaltos no vale do rio Mearim'
desig'ar os arenitos vermelhos que
como formação corda a seção de sedimentos,
no estado do Maranh;;:;g*.r t\ga»considera
jurássica' assentados
com intercalações de síiex' de idade
com espessura em torno dJ80 Ínetros,
úorq'ito e, recoberta' discordantemente' pelos basaltos da
sobre os basaltos d"ã;;;;il
ocolre em contato com os basaltos da formação
formação Sardinha. 6;;á; ayr.nas\oCorda
por arenitos grosseiros a

A

inicia-se
,"qti6rrliu--iitotOgi.u dessa formação
e arroxeados' Quando a unidade repousa diretamente
conglomerátlror, .uoons-averãelhados
o basalto Mosquito' a seqüência litológica consiste
sobre outras formações, estândo ausente
com estratificação cruzada de
arenitos argilosos' maÍrons-avermelhados'
Mosquito

a

essencialmente de
grande porte. fo.uf*rnt""

§§
§§§

§õr

§'gu

Imperatriz
"rrri
Em sua seção média pode ocorrer
ã crr:* no Murunt ào á to.untinóporis no Tocantins.
sirtitos-argirosos e folhelhos, com estratiÍicação
intercarações nos arenitos de níveis de argiritos,
e maÍrons-avermelhados, médios a
.*rrJ".'ó topo da unidade reúne arenitos arroxeados
quartzo e estratificação plano-paralela
grosseiros, grãos arredondados e foscos, com seixos de
de Imperatrí2,84 metros na região
região
na
ãe grande pãrr". sua espessu rauaria.de ,30 metros
(1967 apzdSANTOS et al.,
Mello
&
de pastos Bons, r.gurrdo Lima&,Leite (1978). Northfleet
na região do município de
l9g4) arribuem para a unidade Corda a espessura de 80 metros
do
município de Sucupira do
e
nordeste
oeste
sul,
Fortaleza dos Nógueiras. Aflora a sudeste,
arenitos- são muitos calcíferos' como observados em

Riachão.

l:Il Slorod, §'{?r.

C{Eús -cEÊ6rú6ttrll- ü{FJ:01.éllJJ&8001{,

Foarrfex §91 ] 551'I 098n 0l 9

E-rtgil: prrfciirrdróindo
L.-

rirctesâgrike

,-.{

r

Ér.r.*ãlriÉtradt

§UCl.JHNA

üÕIüniao

Àr,,lttnlrtrondo pora o poYo

plummer (1948 apurl SANTOS e, at., 1984) propôs a denominação formação Motuca
e anidrita,
âaÍ^ designar os folhelhos vermelho-tijoio com'iniercalações de calcário
entre
Motuca,
arredores da fazenda
IÍu?-ir#e aos estratos Pedra de Fogo qúe afloram nosAguiar
(127!) dividiu essa formação
iffiõo*irgos e Benedito Leite, no esiado do Maranhão.
Fogo e Sambaíba'
e ratificou a sua concordância com as forÃaçOei P-edra de
em três membros
permotriássica. A espessura máxima desy-!1maçáo na Bacia
considerando-a de idade
1983)'
atravessada em sondagem, é de 296- m (PETRJ
Sedimentar do Parnaíba,
além
'-|Y,tU*O' de
Íinos a médios, róseoi a esbranquiçados'
Reúne, na sua seção inferior, arenitos
e folhelhos
vermelho-tijolo. Na seçio.média predominam sjltitos
folhelhos e siltitos arenosos,
superior
seCão
preenchidas poi aragonita' I
esverdeados, bem laminados, com fraLras
de
leitos
argilãsos. Oãorrem, também'
constitui-se de arenitos averrnelhados, finos a médios,
a formação
convolutos. Assenta-se sobre
sílex contorcidos, indicando pequenos dobramentos
manté,y'
pedra de Fogo e é recobeúa pela formação Sambaiba, com. as quais
lesPectivamente'
erosiva'
às vezes b*;;;t e com discordância
nolopo,
na
basee
gradacional
contato
de
relações
Àfloru a noroeste do município de Sucupira do Riachão'as camadas ricas
plummer (1946) propôs o ,.r*oioÁuiao p.C* de Fogo para designar
entre Pastos
que afloranr no vale aà'tio Pedra de Fo^go'
em chert e fósseis vegetais Psaronius,
& Leite (t978)' A formação
Bons e Nova Iorque. Esse conc.lto Si;il;;"t-iiÃ"
siltitos' folhelhos e. calcário§' com
caraçteriza-se, essencialmente, po. unã'rlqi'-e*;o'àe
de até 0'50m
tódo o pacote desenvolvem-se leitos
arenitos predominanolo ou seção média. Em
da
de silexito, urna característica marcante
de espessura, lentes ou até nódulos uÃuiuio,
diâmetro'
de
à.rrritor comoPsarollyjY: :?.:unidade. Troncos damadeira silicificada,
É comum' nos níveis de arenitos'
da
iopo
ao
próximo
!rya.'ão' e siltitos ocolTem fragmentos de
são enconrrados na base e
no, ni"ái' cle folhelhos
estratifrcaç ão cruzada, enquanto
são frequentes estruturas de escorregamento
conchas e impressões de restos vegetais'
causados poi acomodagão de estratos de diferentes
(slumping) em "pequenos dobram.1,_o.^:",
em todos os
expressão g"og'i't"u e aflora' praticamente'
competências. E a que tem maior.
d,e s-1crryira do Riachão'
*""ióipio
-ípuasANTôs
piauí" para designar toda
;;;d;;; ão(1913
et ar., rgs4) u§ou-o termo "série
small
do Parnaíba' Posteriormente' Duaíe (1936 apud
sequência pateozôic?ã;;;;úúentar
(1943 apad sANTos er al.,1984) restringiram
sANTos et al.,rg8il " oli* ira &Leonardos
apenas as camadas carboníferas do
o termo o'série" parí-o- d" fotmação, representando
pensilvaniana' compreendidos
pensilvaniano. Os limites estratigrádcos atuais para?sequência
formação Pedra de Fogo é o
da
basal
Poti e o sílex
entre os arenitos ;ii;;;" da fírmação
"
(igZg)' Litolog.icamente a fcrmação Piauí consiste de uma
conceito adotado p"t ii*u & Leite
e folhelhos, além de intercalações de
;ü;il;;ssencialmente arenosa, com niveis de siltitos
níveis de sílex. os sedimentos arenosos da seção
calcário. No topo desenvolvem-se, Iocalrnente,
róseos e amarelados, finos a grosseiros,
inferior são represenàdo, por arenitos avermelhados,
constituída de arenitos averrnelhados,
ó
argilosos, localmente feldspáticos. A.seção superior
Íinos a médios, pintalgados de caulim, regularmente selecionados e
plano-tabular e acanalada de grande porte
"riur.ro-esuranquiçados,
gráo, ,uuu..eaondáaos. Estratificação cruzada tipo
Ieste e nordeste do município de
a
§udeste,
íao * estruturas dominante na seção. Aflora
Sucupira do Riachão.
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HIDROGRÂFIA

Ácuas

SUPERFICIAIS

Maraúão é o único estado do Nordeste que menos se identifica corn as características
pois não há estiagem nt* t"u""' de recursos híúicos' tanto
fridrológlcas da região,
"
t"-";";.;;o.
",,."m"iais como subterrâneos, em seu território
bacias
á" t , invejável rede de drenagem com, pelo menos'-dez
Bacia do rio
L:r.^.'rlficâs
nerenes.
Podem ser assim individualizadas: Bacia Jo rio Mearim'
r
llruvÕ^e^'--rio Munim'
do
áJ*íi, su.iu'ao rio Itapecuru, Bacia do rio Grajaú, Bacia <lo rio Turi aça'Bacia
Bacia. do rio Pamaíbair.iJã" l" Maracaçumé-Tromai, Bacia do riá Úru-Pericumã-Aurá'
vertentes
pequenas bacias' Suas principais
Balsas, Bacia do rio Tocantins, além de outras
do Azeítão' a Serra das Crueiras' a
hidrogúÍicas são: a Chapada das Mangabeiras, a Chapada
Serra do Gunrpi e a Serra do Tiracambu.
Elas constituem
As bacias hidrográficas são subdivididas em sub-bacias e microbacias'
de
te'po'sáu"t pela divisão territorial
divisões das águas, feitas pela nâtureza, sendo o relevo
afluentes'
cada bacia, quà é formada por um rio piincipal e seus
pois
hidroeráfica do rio Pamaíba'
O município a. sr.upiã ão ni'achão peíence à becia
na
é szu afluenÉ' Esta bacia lo-caliza-se
o riacho Riachão, q,." 0..n", Lr" ã..u" **i"ipio,
numa
localizada
;;;;glr" Ná.aáste ocidental. Por estarocideatal'
área transicional entre a A-;;i;
feições
porção
na
area de transição, up....n,uãiiã"t i"pãgiàfi"as.amazônicas
cuestas
as
que
constitui
além de relevo subtabular
aplainadas, senanejas, no .",o' iti*luJá"J'
distribuída entre
331'441km2'
de
a'ea aproximada
O

dffi;;ã;i;;ü;.i"'

ei"'ã'"'"

'À"
parte es tir localízada no estado do Piauí'
Piauí, Maranf'ao1 óeurá' sendo que uma
apresenta.,,.a
uaiios rios intermiientes' Em sua foz' o rio Pamaíba
Agua
junção
Surubim'
rios
dos
"o"o.,t,uao'
Ele se origina da
planície litorâneu
de
ponto
que
o
é
"o*
situam-se na sera àa Tabatinga
Ouente e Boi Pintado, cuJas nascentes
aproximada de
a" piãri, iJ"ir"r,ão, Tocanrins e Bahia, numa altitude
1.400 km,
de
aproximadamente
,"ia"náranhão. Após um.peÍcurso
o
partir
nascente'
da
das Canárias. A
iáÃ, a" delra, entre as baiai do Caju.e
pelas serras do Penitente e Grande até a confluência com o
curso segue rumo norte, m-gtodo
pura nordeste' mantendo seu curso até o município
rio Medoúo, onde apresenta i"ue '"udunça
até Floriano' quando retorna seu
É" ia rof." uma súbiia inflexão para leste,
a fluir em direção nordeste,
começa
próximo a Duque Bacelar, o rio
Flui' predominanremente' sobre
"'."e.
Quiiéna, persistindo atéa.foz'
sobre terrenos Quatemários'
co*e
porém, pÀi*o a iua desembocadura
os ríos Gurgueia, uruçuí Preto, Poti, Longá.
§;;;;;;j;;fluenies, petá margesr direita,temsãosuas
cabeceiras na chapada das lvÍangabeiras
ír;'rr#;rt*rda, iio das Baisas. Sste
um-3 exlensão de 525 km' Deságua no rio
méàia de 60C mct'cs, auós percorrer
(PI), cuja bacia hidrográfica
p;;;"ü;,
das cidades de Benedito Leite (MA) e Uruçuí
principais
afluentes o rio Balsinhas,
tem
corno
ti^ i"ri" àe zq.S40 km2. Trata-se <!e rio perene e
p.i^ããú.- air"ita, e os rios Maravilhas e Neves, pela esquerda. Além do riacho Riachão,
ao município os riacl.ros: Maio das Vâcas, Brocotó, Buriti, Grande, do Urubu,
ãi""rp"i" ã" "'ár""
pur, O, fapera, do Grotão, do Barreiro, Vargem Grande, da Madre, do Vaquejador, do
Bacuri, Tapera, do Coco, dentre outros'
os estados do
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HIDROGBOLOGIA

Ácues susrPRRÂNEAS
O estado do Maranhão esiá quase totalmente inserido na Bacia Sedimentar do Parnaíba,
considerada uma das mais importantes províncias hidrogeológicas do país. Trata-se de bacia do
tipo intracratônica, corn arcabotlço geométrico influenciado por feições estruturais de seu
embasamento, o que lhe impõe uma estrutura tectônica em geral simples, com atitude
monoclinal das camadas que mergulham suavemente das bordas para o seu interior.
Segundo Góes eÍ at. (1993), a espessura máxima de todo o pacote sedimentar dessa
bacia está estimada em 3.500 metros, da qual cerca de 85% são de idade paleozóica e o restante,
terrenos
rnesozóica. Dessa fonna, o estado,Jo Maianhão, por estar assentado plenamente sobre

de rochas sedimentares, diferentemente dos outros estados nordestinos,

possibilidades promissoras tle arrnazenamento e explotação
excelentes exutórios e sem períodos de estiagem.

de

apresenta

âguas subterrâneas' com

Domínios Hidrogeológi,;crr
na zona
g
ág.ra suite.r,".-,,., :..r,ji):s ,:d.,.iei* que ocolre abaixa da superÍicie'
que
tem
geológica
"""aiã**da
de saturação, onde todos os p(r:o! ,.: :.,r i:rccnciiirr;i oi; água. A formação
capacidaáe de armazenar e tr'isr.:iiir água é denoxrinada tquífero. ,
-_1-,
rochas
subterrâneas:
Em relação à gecrlogia, existem"três clorrrínios principais. deáguas
porosidade-secundária resultante de
ígneas e metamórlicas, que arínazeÍ13nl ág;ua através^da
t'aquiÍ:ero fissural"; rochas cabomáticas'
frafuÍas, caracterizantlo. segunao Cori"'(ZOOC),
da porosidade secundária'
calcário e dolomito, que armszenarri água àom o desenvolvimento
carbcrnáticos pela água dg percolação ao longo
através da dissolução e lixivioção de ãinerais
"aquífero cárstico";
georogicas, carscterizando o quc é denominado de

das descontinuidades
as aruviões e dunas, que caracterizam o
sedimentos consolidados, arenitos, e inconsoridados,
-â"iu""pira
aquífero poroso ou intergranular'
o do
do_ Riachão aprcsenta um domínio hidrogeológico:
município
irátgt nitot, reia*ionado aos sedimentos consolidados das formações
aquífero poroso
pi'"ui, peára de Fogo, Mofuca e Corde"
proximo à calha do rio Parnaíba, enquanto
o aquífero Éiauí ocoÍre corno aquífero livre, pelos sedimentos argilosos e siltosos
bacia ele bstá conÍinado
que mais para o
Apr.esenta urna constifuição litológica, reunindo arenitos
sobrepostos das aemui, ror*uções.
i"r.icalaçOei de folhelhos naparte inÍ'erior, podendo ser considerado
róseos, maciços,
superior, com predominância de siltitos e folhelhos
um bom aqüífero, enquanto. na seção
uma zonÍ, pouco promissora para a captação
apresentâ uma perrneuuiliaudr fraca,constiruindo
hidrogeológico que varia de fraco a médio, em
ãõ;;"ú;,ho"u.Apresenta um porencial
crévedo la seção inferior, rnais arenosa. E arimentado pela
sua seção ,upr.ror,-" Jã rnádlo a
a", precipil.:ç!:s piuviomérricas nas àreas de recarga, inÍiltração vertical,
f<;rmações inferior e superior e pela contribuição da rede
ascendente o.r""iãrlie, atrav?s des
"
exutórios são: a rede tie drenagem superficial, quando
de drenage* ,rprrii"ial.'os principais
águas armazenadas no aqüífero, principalmente durante as
os rios recebem por restituição as
caráter argiloso do perfil geológico, diminui a inÍiltração,
cheias; evapotrânspiração.quando o
do processo nas áreas de recarga; infiltração vertical,
favorecendo um substancial aumento
fontes de contato e descarga artificial, resultante do
alg»mas
à".""na.*e, na base do aqüífero;
existentes'
bombeamenio de poços manuais e tubulares'

o

",

;";;-ã

""*i-*

*ãr,r"* J[.o

Marceh Rers Santos

Geologo
CREA í16572 [lA
XEr§, .kú.N. ,Ílr,
F

§drrd:

grÉ-

CqgÊs -

mr,&::

gt*
{9§}

651í{§4& - dNPl:
3r5l-l §99,ry 019

tâurr:-;;g:Éraástriàr&{]s

fts'xi-cc:-',

-67

Gndn FCra,

Sistema Aquifero

PotilPiaui .

! p§vê

,

Características Litológicas: O Aquifero Poti é constituído de arenitos finos a
médios,
esbranquiçados a creme, consolidados, com intercalações de
folhelhos,
siltitos argilosos,
aiéã
de conglomerado intraformacional na base. Apresenta cimentação, Jompactação e gáu
à.
fraturamento médio-, além de espessura rnédia ai zSO m. O Aquiiero piauié representado por
arenitos avermelhados, esbranquiçados a crerne, finos a médioi, terrígenos, coniolidador,.à*
intercalações de folhelhos, cimentação e compactaçãcl nrédia e grau ãe fraturamento alto, com
espessura média de 150 m.
Características Hidrogeo!ógicas: Hidraulicamente, essas unidades são semelhantes,
formando o Sistema Aquífero Poti/Piauí. Ocone na condição de aquífero liwe e conÍinado. É
um sistema contínuo, com extensão regional, espessura média de 400 m, porosidade primária
alta e potencialidade de moderada a elevada, Na condição de aquífero livre, apresenta
produtividade moderada, capacidade específica média de i,68 mJWm, para 12 horas de
bombeamento, e vazão media de 42 rnr/h, para rebaixamento medio de 25 m. Quando em
confinamento, esse sistema possui produtividade elevada a muito elevada, com vazões
superiores a 50 m:lh. capacida6ç ss:pecífica média de 2,57 mt/Wm, pata 12 horas de
bornbeamento, transmissividade media (f; a. 1,7 x i0.,nuls e condutividade hidráuliça média
de (K) de 1,7 x 10.:rn/s.
Estimatir.a da Produtividade: De acordo com â classiÍicação de Struckmeier e Margat
(1g95), modificado por Diniz (2012), esse sistema apresenta produtividade Moderada (Classe
i7, quando livre, e, quando em confinamento, produtividade Aka (Classe 2) a Muíto Álta

I).
humano e adequadas
eualidade: De rnodo geral, suas águas são boas para consumo
p*u ugrüultura, corm média de 345 pS/cm para condutividarie elétrica (cE) e de22l mglLpara
(Classe

iOUaos totais dissolvidos (STD).
As formações pedra Ce Fogo e Motuca, representadas predominantemente por siltitos,
portanto litologias
folhelhos, areniios muito finos, argilosos e" .le1te; de silexitos,
de fraco potencial hidrogeológico. Esses
*rrr".i"r-ente pelíticas, representa urn manancialprincipalmente,
através de poços tubulares
município,
podern ser explotados no

ã;iú",

rasos e poços escavados, tipo"arnazoilâs"'

Aquífero Motuca

§§§

litologias englobam, tanto na seção inferior como lla
Características Litológicas: Suas
finos a médios, friáveis (Figura 5.7).
sup"riof arenitos vermelhos a esbranquiçados,
e, na base, há ocorrência de folhelhos e
argilosos
Localmente, no topo, os arenitos se.tornam
Na seção média, há predominância de fulhelhos e
siltitos arenosos, vermelho-tijolo, micáceos.
a malrom-esverdeados, intercalados com
,iiiiiàr, r"*inados, fraturados, fisseis, esverdeados
gipsita'
i"ito, áe calcários, duros e, às vezes' lentes de
aquífero poroso, livre a semiconfinado, com
Características ffíarogeológicas: É um
de 130 m, capacidade específica entre 0, 16
rnédia
espessura
p..-"ubiti dade Baixa a Moderada,
entre 4 e l0 m3/tr, para 25 m de
vazões
e
, a,q *ZNm, para 12 horas de bombeamento,
finos reduz sua potencialidade como
,eüai*"*ento.-ô domínio de sedimentos finos a rnuito
parâmetros hidrodinâmicos,
os
seguintes
apresenta
(2000),
aquífero. De acordo com Costa
(K)
2,3
x
e
104
hidráulica
m2ls de transmissividade
*eOiàr, :,A x 10-6 m/s de condutívidade

§*E

Estimrtiva da Produtividade: De acoido com a classificação de Struckmeier e Margat
(1995), ãoáit"uOu por Diniz.(2012), apresenta produtividade Muito Baixa, porém Localmeite

§§

(r).

Baixa (Classe 5)
ü566Ss$ - (}.IFJ: OlJ U[3] §nG0I-§,
l,=ã S3t, lot..lif {?9. CsEâqÍ--- Éf. .tt,l\
I ÂfroãÃt À
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Qualidade: Suas águas são adequadas para consumo humano e agricultura,
apresentando média d:164 pS/cm para condutividade elétriça (CE) e de233 *e/t p;ru.óii;;

totais dissolvidos (STD).

Aquífero Pedra de Fogo

Características Litológicas: É constituído de arenitos finos, argilosos e siltosos, com
presença de calcário, evaporito, linhito e silexito (Figura 5.8). É uma sequência tenígena, com
contribuição carbonática, consolidada com cimentação alta e baixo fraturamento.

I

I

Características Hidrogeológicas: Trata-se de aquífero liwq contínuo, com espes§ura
média de 130 m, produtividade e permeabitidade muito baixas, em decorrência, principalmente,
dos níveis de silexito. Apresenta capacidade específica, média, de A,24 m3Um, para 12 horas
de bombeamento, e vazáo média dà 6 m3/lr, para 25 m de rebaixamento. Os valores de seus
m2/s; condutividade
parâmetros hidrodinâmicos sãe: transmissividace (T) = 3,97
:
hidráulica (K) 4,67 x i0-07 m/s.
Estimativa da Frodutivid::dc: De acordo com e classificação de Struckmeier e Margat
porém Localmente
( 1995), modificada por Diniz (201?'),apresenta. produtivida de Muito Baixa,
Baíxa (Classe 5).
Ilumano e adequadas
Qualidade: De modo geral, suas águas são boas para consumo
para agriculnra.

x fi-'

litologicamente, de arenitos
A unidade Corda ocorre como aquíiero livre e constitui-se,
siltitos e folhelhos'
com níveis árgilosos e çom eventuais leitos de

Íinos a médios, qrru*otot,
p.trn.abilidade regular, caractenzando-se como
Em função de suas litologias, apre-senta,iru
poços' que- explotam esse aquífero' apresentam
de potenciar rriArogeoí6;i;í á90':, Os
metios, podendo atingir profundidades até 700 metros'
profundidaa", *.iiã, CuãtO"* de 150
pela GPRM no estado do
litológicos dos poços perfurados projero
como registrado ;;;;"1
sIG Hidrogeorógico
segundo dadós revantados pero
Maraúão. sua esp-essüa médiâ,
de 160 metros'
alcança
cerca
it 000'000 (.PRM, inédito),
do Brasil - Fo,ra fi;;;;;;r
^í^ dut precipitações pluviométricas nas áreas de recarga; pela
pela;íi,rç;r;i..to
e
Alimenta-s
atrayés das formações inferiores e da rede de drenagem
infiltração vertic^í, ascendente,ép.o," de cheias' os exutórios são representados pela rede de
nr,
superficial, prinripurã"ni,
águas armazenadas no aquifero'
drenagem

,rr'*'tiãi l"'q" o"io".t"btT-{::j^":::1ti:'as

princilah:r'",1ij;iü,i,':;j:i;**x3yri;*TIll'ffix1^H,"""Tll'#jl"::i:",#l
geológico di'-1i:l
b;.;;;; aquífero; aigumãs fontes de contato e descarga
vertlcal, descendeute' na

infiltração
artificial resultantes ão fo*Utumenfo

de poços manuais e tubulares existentes'

Aquífero Corda
Constifr,ii-se de arenitos Íinos a módios, amarronzados e
Características Litológic*s: corn niveis argilosos e eventuais intercalações de siltitos
quartzcsss,
arroxeados, consolíãados,
e faturamento médio.
íí1. úi,r, re giat de cirnentação, compactação
e folhelhos (Figura
como aquífero poroso' livre a

caracterís

ríiíí- Hidr.o{tr:léicas;

classiÍica-se

regional e capacidade específica
múdia-de i60 m' continuo' extensão
semiçonfinuao, ,rp"irura
vazdo
média de 37,5 m3/h para
hcra_s de bombeamento, e
pare
.12
média de 1,5 m3NÃ-,
parâmetros
hidrodinâmicos, médios:
seguintes
os
;". Apresenrc
rebaixamento de ;;''
(T)
rransmissividade
- 9,0 x r 04 m2/s.
(K) -- 2,0 * r c-5 m/s e
condutividade hidraiJica
- ii:Ê ú116&A{ - (5lFI:
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rÍa- ráô1 r t (? JXtQfl JII §
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Estin-rativa da ProdutividaC;; De acordo com a classificação de Struckmeier
e Margat
(1995), modificada por Diniz (2012), aprssenta produtividade Moderada (Classe 3),
variando
para Baixa, porém Localmente Moclerada (Classe 4), principalmente quando li vre.
Qualidade: De modo geral, suas águas são boas p ara consumo humano e adequadas
para agricultura, apres entando média de 248 pS/cm para condutividade elétrica ( CE)
e de 158
mg/L para sólidos totais dissolvidos (STD)

CONCLUSÕES

Os poços tubtúares deveram ser concluidos com diâmetro Íinal de 6 polegadas,
revestidos por completo, profundidade estimada Ce 250 metros, podendo essa profunüdad;
variar em 25Yo para mais ou para menos, conforme análise das amostras de calha, e vazão
mínima prevista ê de 25 m:ft, Vale ressaltar, que o p§eto Co poço tubular deverâ ser defrnido
por profissional habilitado, após a realização Co fuio guia de 6" (polegadas) o descrição das
amostras de calha.
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EsrECTFICAÇÕEs DÂ Bâsp-»dcoNcRETo rARA RESERvATómo oB
POLIETILENO

A presente especificação contém informações e orientagões sobre os materiais e
mão-de-obra que serão aplicadas na construção da base de concreto armado com torre de l0
metros, para um reservatório de fibra de vidro com capacidade de 10.000 litros a ser construído
nos sistemas simplificados de abastecimento de água.
SERVIÇOS PRELIMINARES
Inicialmente deverá ser feito a limpeza manual da área de construção da base preparando
adequadamente o local para a locação da obra.

A locação deverá ser realizada obedecendo às dimensões indicadas

no projeto,

atentando para o esquadro e nivelamento da estrutura, utilizando-se tábuas, sarrafo§, pontaletes
de madeira e linha de nylon de qualidades, prevenindo quanto a qualquer deformação ou
desnivelamento da locação, em prejuizo da estrutura da obra.

INFRA ESTRUTURA

A

escavação da vala será manual, na profundidade indicada no projeto ou a
recomendada pelos ensaios de sondagens do terreno.
O reaterro manual de vala será nivelarlo e compactado manualmente, com maço de no
mínimo 20kg, para melhorar a resistência do solo.
Será apiicado um lastro ele concreto ciclópico com pedra de mão na espessura de lOcm,
rejuntado com argamassa de cimento e areia grossa no traço l:5, com o objetivo de nivelamento
da base da sapata.

sapatas serão do tipo direta, em concreto estrutural, fck-20MPA, incluindo
lançamento e compactação com vibrador, moldagem e montagem da ferragem e forma de
madeirite resinada.

As

CONCRETO BSTRUTURAL DE YIGAS, PILARE§ E LAJE
Os pilares, vigas e laje, serão em concreto estrutural, fck = 20m.p.a. o concreto será
preparado em beto*eira, utilizando'se cimento Portland de qualidade e resistência já
tomprovada em outras obras semelhantes, a compactação será com vibrador. A areia será
lavaàa, média a grossa isenta de materiais argilosos ou vegetais em decomposição, A brita será
do tipo I e Z, também de resistência iâ comprovadas, isenta de qualquer matéria orgânica. A
ferragem deverá ser aplicada conforme projeto estrutural recomendada pelo ãalculista,

espeJificada na planta especiÍica, anexa. As formas dos elementos citados, rerào e* folhas de
*àd.iritr resinaãa de Làmm, e§pessura de 1", incluindo os sarrafos de amarração.
Todos os materiais acima citados deverão, antes de serem aplicados, ser submetidos à
apreciação da fiscalização do contratante'

TNSTALAÇÃo HTDRT{ULICA
de alimentação em tulos conexões de pVC
roscável
Aquisição e instalação da coluna
9
aos pilares e serão fixados a cada zm
colados
subir
deverão
por
*ui,r
ijJ
meio
de
2,,.
de

;;t;ú;;;metálicas

através de paratusos e buchas'

braçadeira metálica'*tu
coluna de alimentação
Aquisição e instalação de
lf',1lda
coluna
do
reservatório,
à
2")
de
incluindo
pVC
roscável
pu*n .o, e buchas.
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Aquisição e instalação de coluna da descida de distribuição em tubos e conexôes
de PVC roscávet de 3", Os tubos deverão descer colados aos pilares e serão fixados a
cada 2m por meio de abraçadeins nietálipas através de parafusos e buchas.
Aquisição e instalação de registro de gaveta de bronze DN 3" de acionamento
direto com cabeçote para saida da rede de distribuição, incluindo conexões.
Aquisição e instalação de registro de gaveta de bronze DN 2" de âcionamento
com
cabeço para limpeza, incluindo conexões.
direto
Aquisição e instalação de braçadeira metâlica parâ fixação da coluna de
distribuição (tubos e conexões PVC roscável de 3") à coluna do reservalôrio' incluindo
parafusos e buchas
Aquisição e instalação de reservatório de fibra de vidro de 15'000 litros,
incluindo frete, conexões PVC roscável de 2" para alimentação e 3" para o extravasoÍ e
distribuição. A caixa deverá ser instalada sobre a laje e fixada à estrutura de concreto
armador por tirantes metálicos de bitola apropriada para este fim.
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SERITÇOS CONTPLEII§NTARES

I
I

Aquisição e montagem de escada tipo mariúeiro (7.00x0,60m), em aço CA-50
DN I %" (l2,5mm) sem proteçãd; incluindo pintura anticorrosiva para que seja feito a
manuteÍção e limpeza da caixa d'água. Para dar maior segurança, a escada será fixada
ao pilar e a üiga a partir da viga montada à i.80m de altura para dificultar o acesso de
crianças a mesma.

Caixa de alvenaria com reboco inlemo e tampa removível de concreto armado,
palâ proteção dos registros da saida da tubulação de dístribuição e de limpeza.
Pintura em hidracor branco com ÍixadoÍ nos pilares, vigas e face inferior da laje
sera com três demãos de linta hidracor branca com Íixador.
Após a conclusão da obra, será executada a limpeza final, com retirada de toda§
as sobras de materiais, para a entrega definitiva do serv.iço.

ESPECIFICAÇÔTS TÉCNICAS DO ABRIGO DO QUADRO DE
COMANDODABOMBA
A presente especificação contém informações e orientações sobre os matedais e
mão-de-obra que seráo utilizados m construção do Abrigo do Quadro de Comando da
simpliÍicados de abastecimento de água.
bomba submeisa, a ser consúuido nos sistemas

SERVIÇOS PRELIMINARES
O local onde será construido o abrigo deverá ser limpo e preparado para

a

materiais adequados a este serviço, como tábuas
Iocaçâo e marcação da obra, utilizando
.uàfot nas dimensões indicadas no projeto em anexo'

"

SERI'IÇO EM TERRA
40x40cm,

seguindo rigorosamente a
A escavação das valas será com seção de
será apiloado manualmente para melhorar a
to"u.a6.. ã projeto. o fundo das valas material retirado da

;;;;;.ir;;

terreno. O reaterÍo será com

escavação e apiloado

mânuâlmente'

TI.INDÀÇÕES
em pedra bruta de boa resistência com- argamassa mista de
ô alicerce
"riã no será
pedra bruta argamassada
da
1.aço 1:6. O baldrame também seú em

"i,,.rro".
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nivelamento
mesma forma do alicerce, porém utilizar'se-á tábuas como guias no alinhamento'
e prumada, conforme projeto arquitetônico.
e superior de
Para dar mais iusientaçaô à alvenaria, será construído uma cinta inferior
10x15m' A
de
será
concreto armado fck=lSmpa no traço 1:2:4, cimento, areia e brita. A segão
ferragern será composta de 04 ferros corridos de 4.6mm e estribos a cada 25cm com ferro CA'
60 de 4.2mm.

AL\rENARIA
Será de

tijolo cerâmico de furos com dimensões do mercado. A parede.terá lOcm de

espessura, com pnrmo, esquadro e alinhamento, em consonância com as normais técnicas' Os
tijôlos serão assãntados com argamassa mista de cimento e areia, no traço 1:6.

COBERTURA
cobernrra ser:á de laje de concreto armado fck=lSmpa com acabamento nas face§
extemas e interna. O capeamento superior será feito com argamassa de cimento e areia traço
1.3. A inclinação deverá obedecer às dimensões do projeto.

A

INSTALAÇÕES ELETRICÀS
Sera composto de quadro de distribuição com disjuntor monofásico, I ponto de luz
interno com plafonier e lâmpada econômica de I lw e I ponto com intem:ptor de uma secção e
tomada tipo universal, todos embutidos na alvenaria assim como os eletrodutos, que serão todos
de PVC rígido de3A".
Será construido uma caixa de passagem de alvenaria medindo 0,40x0,50m com reboco
interno e tampa removivel de concreto armado.

ESQUAI}RIA
DN 1/8') de 0,80mx2,10m,
pintura
em esmalte sintético, A
inciuindo guamições, ferragens, proteção com zarcão e
grade
(portão).
pela
feita
será
prédio,
do
ventilação
e
iluminação
O portão de acesso ao abrigo será em grade (chapa de ferro

PISO

O contrapiso será em concreto não e§trutural no traço.l:4:8 (cimento, areia e brita),
(cimento e areia grossa).
nivelado. O pisosení em cimentado semi-áspero no traço l:3

REYESTIMENTO

,/

Toaas as. faces de parede e laje de cobertura parté interna serão chapiscadas com
l:3' O reboco será do tipo paulista no traçó 1:6, cimento
argamassa de cimento eareiano traço
§em ondulações e fissuras'
e argia, com espe§sura de 2,0cm,

sERvIços CoMPLEMENTÀR§S
para'proteção e circulação em volta do prédio e terá largura
Será construida uma calçada
em cimentado semi'áspero no traço 1:3 (cimento e áreia
será
com o projeto, o piso

de acordo
gros§a).
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PINTURA
A pintura sera à base de hidracor com fxador, em três demãos nas área.s interna e odema
assim como na laje face interna e extema. Nas esquadrias aplicar-se-á proteção com zarcão e
pintura em esmalte sintético.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
Após a conclusão da obra, será executada a limpeza frnal, com retirada de todas
a§ sobras de materiais, para a entrega definitiva dos serviços.

E§PECIFICAÇÔES TÉCNICAS DO §ISTEMA. DE CLORAÇÃO

A presente especificação técnica contém informações dos matérias e mão-deobra que serão utiliàdos e na instalação, operação e manutenção do clorador de
pastilhas a ser instalado no poço tubular, na saída para a rede de distribuição a ser
construido no sistema simllificado de abastecimento de água.
INTRODUÇÃO
O clorador de pastilhas foi concebido para operar em redes pressurizadas de até
7kgflcm1, para desinfecção de água potável ou indüstria, utilizando pastilhas a base de
hipoclorito de cálcio.
De fácil instalação, operação c manutenção, não requerem energia elétrica para
funcionar, utilizando a energia hidráuli,;a da rede.

I

MATERIAL DE FABRICAÇÃO
O clorador é produzido em aço carbono com revestimento intemo de resina
especialmente desenvolvida, resistente a abrasão e ataque quimico do cloro.

FT]NCIONAMENTO

O funcionamento do clorador é através de "by-pass". A água bruta entra no
equipamento sendo conduzida para uma "câmara de erosão" onde faz contacto com as
pistilhas dissolvendo-as de forma homogênea, produzindo uma solução de cloro super
ioncentrada, que será reinjetada na rede, garantindo cloração contínua e precisa.

BAIXO CUSTO INICIAL
custo inicial, isto porque na aquisição do equipamento, não
haverá investimento com bombas, tanques de misturas, cilindros de cloro e dispendiosos
equipamentos de segurança'

0 clorador tem baixo

BAIXO CUSTO rlE INSTALAÇÃO
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Como funciona através de "by-pass", em minutos se completa a instalação do
fios elétricos ou muitas tubulações e válwlas.
equipamento, não necessitando do

BÀD(O CusTO DE OPERAÇÃo
O tempo entre recargas pode ser
de horas
Não requer mão de obra especializada.
de produtos químicos, bastando
diluições
ou
misturas
de
que
a dias, sem neceqsidades
pastilhas de hipoclorito de
cátcio o
utitizando EPIs abasteça com
reservatório do equiPamento'
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NIANUTENÇÃO
manutenÇão periódica' bastando uma simples
Por não possuir partes mÔveis, não requer
ã,, pastilhas que eventualmente não teúam sido
lavagem com água p;;J;tir"i;ar os resíduo,

dissolvidas.

ESPECIFICAÇÃO DO §'QUIPAMENTO
Pressão máxima de operação Tkgflcr*
Vazão de água através do equipamento: >-4001/h
de ajuste
Calibração da dosagem de cioro: através íe ajustes da válvula

fino'

RECOMENDÀÇÔES
Observar o sentido do fluxo na instalação.
Observar sempre a vedação, toda vez que colocar novas pastilhas
exista escape de ar.

e garattir que não

Apresentando resíduos não dissolvidos de pastilhas, lavar o interior do equipamento
antes de colocar novas pastilhas.

PROCEDII\,IENTOS OPERACIONAIS
01 - Fechar válvulas de ajuste fino e válvula de isolamento instaladas antes e depois do
TP35, respectivamente, depois da bomba ter sido desligada.
0Z- Abrir a válvulà de descarga da tubulação de saída. (nunca feche todas as válvulas,
pois poderá haver um aumento de pressão no interior do equipamento)
03 Retirar a tampa superior do TP35, eliminar residuos de pastilhas e lavar com água

-

o interior do equiPamento.
04 - Recarregar com pastilhas de hipoclorito de cálcio e fechar a tampa, verificando a
estanqueidade.
05 - Fechar a válvula de descarga.
06 - Abrir totalmente a válvula de isolamento'
0T * Abrir a válnrla de ajustarnento fino, retornando-a pare a posição anteriormente
calibrada.
08
09

-

Observar se não existe vazamento de água na tampa e
Medir o residual de cloro na água após alguns minutos.

[larcelo Ren §anloe
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MEMORIAL DE CALCULO QUANTITATIVO
SERVIÇOS PRELIMINARES
Placa da Obra:

(3,00x2,00):6,00

m2

ADUTORÀ
Locação de rede de água e egoto: 01 unidade
Escavação manual de vala com compactação:
(4x0,40x0,30) : 6,4**'
Reaterro de valas com compactação:
(4x0,39x0,30; : g,Or*,
Tubo PVC classe 12 JE DN 50: 0t metro
Tubo PVC classe 15 JE DN 50: 01 metro
Teste hidráulico: 0l metro: R$ 56,62 x 6 Und.

ESTAÇÃO ELEVATORTA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
Fundação/Concreto Estrutural sapatas
Escavação de vala: (0,90x0,90x1,00) : 0,8Im3
Forma de madeira: (0,80x1,00) x 8,00 = 6,4m2
Aço CA-50 em barras: S-1 Nlq Dl0x4
Concreto de fck 25mpa traço: (1:2 7:3:0,80x0,80x1,00):3,20m3
Estrutura pré-moldada pilar,'rigas, laje FCK -25 mpa:

(D=0,20x0,20)
(P-H:7,00 x 4)
(Vt :0,20 x 0,20x2,60)

(Vz = 0,20 x 0,2A x2,62)
(V: 0,2A xA,20 x2,6A)

:

(V+=0,20x0,20x2,60)
(LAJE c-3,60 + 3,60 + 3,60 + 3,60)
(LAJE -l= 20 cm)
CONSTRUÇÃO CASA DE ABRIGO DE COMANDO DA BOMBA
Locação convencional através de gabarito tábua corridas e pontaletes a cada 1,50 m
(2,09x3,00): 6,25m2
Escavação manual de vala:
(3o,oo*o,2oxo,2o) l,2om3
Apiloamento de vala com aterramento e compactação manual
(12,00x0,20) :2,40m2
Baldrame de concreto ciclópico FCF: 10 m.p.a. 30% peüa
(40,00x0,20x0,18) = !,44 m3
§
Cinta superior 10x10, concÍeto armado:
m3
o,o6
1io,ooxo,toxo,lo)
Laie concreto armado FCK = 25 m'P'a'
(2,1012)0x0,06) = 0,27 m3
de blocos vazados de cerâmica 9x19x19cm, esp-9 cm:
L" r--tAlvenaiia
4] = l3'50 m2
[(2,35x1'70) x
de PVC rigido roscável de,/i'em luva: 6,00 metros

:

:
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DORÜACHAC}
Adlt\lnlEttondo Poro o PoYo
Fio de cobre sólido 1,5 mm2: 12,00 mt
Eletroduto de PVC rígido sem luva: l6 mt
Fio de cobre sólido 1,5 mm seção nominal: 12 mL
Caixa de luz 4x2 em aço esmaltada: 01 Und.
Intemrptor bipolar 104 250v, conjunto montado para embutir 4x2:01 Und.
Chapisio aplicado em alvenaria, traço l:3, preparo manual:
:
[(2,35x1,70) x 4] i3,50 mz
Reboco manual, traço 1:2:8:
[(2,35x1,70) x 4] = 13,50 m2
prepuro de fundo, largura menor que l,5m:
Lastro ãe vala
"om
(2,00x2,00x0,01 5) = 0,06m3
Lastro de concreto E:3 cm:
(2,00x2,00x0,1 5) = 0,6m3
Piso cimentado, traço 1:3, acabamento liso E = 3,5 cm
(2,00x2,00x0,0 I 5) = 0,6m3
Calçada de Passeio em cgncreto in loçg, acabamento convencionalE:6 cm:
:
:
[(2,00+2,00+2,00-:-?,00) 8,00x0,50] 4,00 m2
Portão de ferro em chapa g;rlv;rniza.cla plana 14": 0l Und.
Pintura ern tinta impemteâvel minerei cm pÔ, duas demãos:
:
[(2,40x1,70) x 4] ii.9E m2
Pintura em esmalte fosco, duas demãos sobre superÍicie metálica:

(2,00x1,70):3,36
Limpezada obra

m3

(2,09x3,00)*: 6,25 m?
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