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A Aqua Poços é uma empresa com modelo inovador 
de gestão e prestação de serviços que já nasce com 
muitos anos de experiência acumulada por seus 
diretores e equipe. Tem como diretrizes o 
compromisso permanente com a satisfação dos 
clientes, cuidado com o meio ambiente e realização 
de seus integrantes. Domingos Aquino, sócio 
responsável pela área técnica e de vendas, trabalhou 
por mais de 14 anos como gestor nas principais 
empresas de perfuração e manutenção de poços do 
mercado nordestino. Antônio Spíndola, sócio 
administrativo e financeiro, possui mais de 10 anos de 
experiência em gestão empresarial, nacional e 
internacional, em empresas multinacionais na área de 
construção, TI e Telecomunicações.

Acreditando que havia espaço para uma prestação de 
serviços mais qualificada e profissional em seu 
segmento, os sócios se uniram para criar uma 
empresa competente, eficiente, pontual e com 
respeito ao cliente. O uso dos equipamentos mais 
modernos, os melhores profissionais e as melhores 
tecnologias suportam a entrega de um serviço de 
altíssima qualidade. O software e a metodologia de 
gestão mantêm os custos da empresa baixos e sob 
controle, permitindo praticar melhores preços com 
mais qualidade e eficiência.

Em sua sede, no bairro de Santo Amaro – Recife, estão 
montadas oficinas, áreas de testes e laboratórios onde 
seus profissionais – engenheiros e técnicos – se 
aperfeiçoam, estudam e desenvolvem técnicas e 
soluções exclusivas.

Acreditamos em parcerias
duradouras e sustentáveis sempre 

com foco nos nossos clientes.

O abastecimento alternativo de água pelo poço 
pode ter sua capacidade de fornecimento 
interrompida caso manutenções preventivas não 
sejam realizadas. Durante a manutenção 
preventiva, todos os equipamentos elétricos e 
hidráulicos são removidos, testados e, caso 
necessário, reparados e/ou substituídos. Um 
processo de higienização química ocorre dentro 
do poço. Com a remoção das incrustações e a 
esterilização, é garantida a permeabilidade da água 
e sua qualidade.

O desgaste natural das peças e o excesso de 
incrustação diminuem a capacidade de vazão, 
podendo acarretar a perda irreversível do sistema. 
Em alguns casos, a reposição de um poço perdido 
pode chegar a cinquenta vezes o valor de sua 
conservação.

Além do aspecto financeiro, aspectos legais podem 
inviabilizar a sua manutenção ou substituição, tal 
como no caso da não regularização das licenças de 
operação e de outorga. A legislação vigente 
estabelece multas às empresas e condomínios 
que não tiverem seus poços regularizados. Este 
processo passa por verificações, no mínimo, anuais, 
onde devem ser atestadas as condições de 
utilização por um profissional e são avaliadas 
características como níveis, vazão e potabilidade.

A manutenção realizada por uma empresa 
responsável evita paralisações inesperadas do 
fornecimento de água, garante o bom 
funcionamento do poço e traz economia. 

VENDA DE EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÕES PREVENTIVAS
E CORRETIVAS EM POÇOS TUBULARES

• Empresas
• Condomínios
• Residências (domésticos)

• Desincrustação química
• Substituição e instalação de equipamentos e peças 
• Higienização
• Recuperação de poços
• Regularização e renovação de outorgas
• Teste de bombeamento e vazão
• Perfilagem óptica

• Bombas submersas e submersíveis
• Bombas dosadoras de cloro
• Quadro de comando e cabos para bombas
• Hidrômetros
• Outros equipamentos

NOSSOS SERVIÇOS

PERFURAÇÃO: POÇOS TUBULARES
PROFUNDOS E RASOS

A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO


