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POÇOS TUBULARES PROFUNDOS
“ARTESIANOS” – PERFURAÇÃO
ROTO-PNEUMÁTICA
RESUMO

Neste breve artigo apresentamos a
metodologia executiva roto pneumática
para execução de poços tubulares
profundos também conhecido como poços
artesianos.
São
abordadas as
recomendações
normativas de sua execução e a
materialização em campo das mesmas.

bíblicos de escavações para obtenção de
água potável.
O termo poço artesiano data do século
XII, ano de 1.126, quando foi perfurado
na cidade de Artois, na França o primeiro
poço desse tipo.
EQUIPAMENTOS
Sonda perfuratriz roto pneumática,
compressor de alta vazão e pressão,
martelo de fundo, bomba d’água
centrífuga, Coroas diamantadas, bits de
tungstênio.

PALAVRAS-CHAVE:

Poço artesiano, metodologia executiva,
perfuração,
roto-pneumático,
águas,
lençol freático, lençol artesiano.
DEFINIÇÃO
Poço tubular profundo, é uma obra de
engenharia geológica de acesso a águas
subterrâneas, executada com sonda
perfuratriz mediante perfuração vertical
com diâmetro variável entre 4´´ a 36 ´´ e
grandes profundidades, geralmente entre
50 e 400 m. (MARKOWICZ, et al, 2006,
p. 108).
HISTÓRIA
Desde os primórdios das civilizações as
águas subterrâneas são usadas pelo
homem, através de poços escavados no
solo.
Os primeiros indícios da utilização das
águas subterrâneas são de 12.000 anos
antes de Cristo. Existem também relatos

Figura 1 – Equipamentos e equipe de
poço artesiano em obra da AP&L
Geotecnia e Fundações.
PROJETO EXECUTIVO
Para início da construção de um poço
tubular profundo ou artesiano deve-se ter
projeto
executivo
do
poço
em
conformidade com a NBR 12.212
contendo,
a sua locação, perfil
litoestratigráfico previsto com indicação
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das
características
mecânicas
das
formações, programa construtivo, método
de perfuração e especificações dos
materiais.
PROCESSO
DE
PERFURAÇÃO
ROTO PNEUMÁTICA
A perfuração roto pneumática é aquela
que utiliza o ar comprimido “air lift” para
remoção do material escavado. O ar
circula através da haste de perfuração,
saindo pelos orifícios da broca e se eleva
pelo espaço anelar do poço removendo o
material escavado.

estabilizadoras do caminhão deixem o
mesmo na posição correta.
A primeira haste de perfuração que será
utilizada deverá ser colocada no cabeçote
da torre, quando um forte jato de ar
comprimido será injetado em seu interior
para fazer uma limpeza interna da haste.
O cabeçote deve ser erguido para
proporcionar a conexão da primeira haste
à ferramenta de perfuração.

No
sistema de perfuração roto
pneumática, a movimentação do ar ocorre
em alta velocidade pelo espaço anelar,
removendo os fragmentos para a
superfície ou para as fendas da rocha, esse
tipo perfuração é utilizada em rochas bem
coesas e resistentes.
METODOLOGIA EXECUTIVA
A perfuração pode ser inicialmente
executada através de um furo-piloto, com
posterior alargamento nos diâmetros,
previstos no programa construtivo do
poço.
Para se fazer a perfuração, o caminhão
deve estar posicionado no local, onde o
poço será construído, a primeira coisa a
ser feita é o nivelamento e a estabilização
do mesmo.
Para isso, utiliza-se de prumos e níveis
para centralizar a torre articulada. Esta é a
parte do sistema onde ficarão presas a
ferramenta de perfuração e as hastes.
Feito isso o sistema hidráulico deverá ser
acionado para que as patolas e sapatas

Figura 2 – Broca tipo bits, utilizada na
perfuração no fundo do furo.

A NBR 12212 estabelece que o diâmetro
nominal do poço deve ser determinado
pelo diâmetro interno do tubo de
revestimento definitivo, normalizado. A
mesma recomenda o diâmetro nominal
mínimo de 150 mm, podendo, entretanto,
ser usados 125 mm, 100 mm e 75 mm, em
condições especiais para poços de
pequena vazão.
A amostragem do material perfurado deve
ser feita de 2,0m em 2,0m e a cada
mudança de litologia. As amostras
coletadas deverão ser secas e colocadas
em ordem crescente de perfuração, em
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caixas numeradas com os respectivos
intervalos das profundidades.
As amostras que forem selecionadas para
a análise granulométrica, deverão ter peso
mínimo de 1,0 kg, e depois levadas ao
laboratório que fornecerá a curva
granulométrica.

perfuração deverá ser mantida com os
parâmetros da tabela abaixo.

Densidade
Viscosidade aparente

35s a 60s Marsh

Conteúdo de areia

< 3 % em volume

PH

Quando da instabilidade das paredes
laterais dos furos é utilizado a perfuração
com circulação de água e lama bentonítica
e/ou polímero estabilizante.

1,04 a 1,14

7,0 a 9,5

Observação: Filtrado abaixo de 15 cm³

Tabela 1 – Parâmetros da lama
bentonitica para perfuração.
É proibido utilizar no preparo da lama de
perfuração, aditivos como óleo diesel ou
outras substâncias que seja capaz de
contaminar o aquífero.

Figura 3 - Perfuração de poços
tubulares profundos. Introdução de
haste de perfuração.

A lama de perfuração deve ter seus
parâmetros físicos e químicos controlados
no decorrer dos trabalhos, evitando assim
os danos ao aquífero e facilitando a
limpeza do poço .

Figura 4 – Lama de perfuração, serviço
realizado pela AP&L Geotecnia e
Fundações.

A lama da perfuração é utilizada com a
finalidade de sustentar as paredes laterais
do furo, transportar os resíduos de
perfuração, como também resfriar e
lubrificar as ferramentas. A lama de
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REVESTIMENTO FILTRO E PRÉ
FILTRO
As determinações da abertura das ranhuras
dos filtros e da granulometria do material
de pré-filtro deverão ser feitas a partir das
curvas granulométricas das amostra
selecionadas na perfuração.
A coluna de tubos, filtros e pré-filtro
deverá ter seu dimensionamento definitivo,
estabelecido com o ajustamento das
especificações
dos
materiais
e
características reais encontradas na
perfuração. Ao longo da coluna de tubos e
filtros, deverão ser utilizados guias
centralizadoras, de modo a mantê-la
centralizada e assegurar a posterior
colocação de pré-filtro.
Na colocação da coluna de tubos e filtros
deve-se evitar possíveis deformações ou
ruptura do material, que possam
comprometer a sua finalidade ou dificultar
a introdução de equipamentos.
A extremidade inferior da coluna de tubo e
filtro, deverá ser obturada com peça
apropriada ou terá que ter a cimentação
do fundo do poço, salvo se ancorado em
rocha dura.
A colocação do pré-filtro quando
solicitado no programa construtivo do
poço, deverá ser feita aos poucos, de
modo a formar anel cilíndrico contínuo
entre a parede de perfuração e a coluna de
tubos e filtros. O método utilizado para
colocação do material do pré-filtro deve
ser por bombeamento com fluido.

Foto 5 – Tubo de revestimento
geomecânico cego e filtro metálico
utilizados na execução de poços
artesianos.
Nos poços perfurados com presença de
lama, podem ser utilizados durante o
desenvolvimento
agentes
químicos
dispersantes, com a finalidade de facilitar a
remoção das argilas.
DESENVOLVIMENTO E TESTE DE
VAZÃO DE PRODUÇÃO
Ao se concluir a construção, deve-se
proceder à execução do teste de
produção, que tem a finalidade de
determinar a vazão potável do poço.
O teste de produção deverá ser iniciado
com o bombeamento à vazão máxima
estabelecida no projeto, em período
mínimo de 24h. Quando terminado o teste
de produção com a vazão máxima, devese proceder ao teste de recuperação do
nível, durante um período mínimo de 4h.
O equipamento utilizado para fazer o teste
deverá ter capacidade para extrair vazão

www.apl.eng.br
AP&L Geotecnia e Fundações
Av. Américo Martins, 70 – Bairro Jaraguá – Montes Claros/MG – CEP. 39.404-845 – Fone: 0800-033-0119

R.T. Eng. Geotécnico Prof. Edgar Pereira Filho
igual o superior prevista em projeto. As
medições de nível de água no poço
deverão ser feitas com medidor que
permita leituras que tenha precisão
centimétrica.

em cada etapa. A passagem de uma etapa
à outra deve ser feita de forma
instantânea,
sem
interrupção
do
bombeamento.
Quando houver vazão inferior a 5m³/h, o
teste final do bombeamento deverá manter
vazão constante, desde que tenha duração
total não inferior a 24h, assegurada a
estabilização do nível dinâmico durante no
mínimo 4h.
O nível dinâmico (ND), é a profundidade
que se encontra o nível de água de um
poço bombeado a uma certa vazão,
referida ao correspondente tempo de
bombeamento, medida em relação à
superfície do terreno no local.

Figura 6 – Teste de Vazão no detalhe
hidrômetro e piu eletrônico para
medição do N.A.
As medidas de nível de água no poço, no
período de bombeamento, devem ser feitas
nas seguintes frequências de tempos, a
partir do início do teste, que pode ser
observado abaixo na tabela 2.

O nível estático (NE), é a profundidade do
nível de água de um poço que se encontra
em repouso, sem bombeamento, medida
em comparação à superfície do terreno no
local.

Periodo (Min.) Intervalo de leitura (Min.)
0 - 10
10 --20
20 - 50
50 - 100
100 - 500
500 - 1000
1000 em diante

1
2
5
10
30
60
100

Tabela 2 – Frequências de tempo.
Segundo a NBR 12224, o teste de
produção escalonado deve ser efetuado
em etapas de mesma duração, com vazões
progressivas, em regime contínuo de
bombeamento, mantida a vazão constante

Figura 7 – Perfil de teste de vazão de
poço artesiano, serviço realizado pela
AP&L Geotecnia e Fundações.
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Segundo a NBR 12224, todo poço deverá
ser construído por empresa habilitada, sob
responsabilidade técnica de profissional de
nível superior, devidamente credenciado
junto ao CREA, com a ART da obra, e ser
executando em conformidade a NBR
12212.
ETAPAS FINAIS DO POÇO
Deverá ser analisado a quantidade de areia
presente no poço, pois a quantidade
máxima possível em água de poço é de 10
g/m³.
Com todos os serviços do poço
concluídos, deve ser construída uma laje
de concreto, fundida no local envolvendo
o tudo de revestimento. A laje deve ter
declividade do centro para a borda, com
espessura mínima de 15 cm e área não
inferior a 1,0 m². A coluna de tubos
deverá ficar saliente no mínimo 50 cm
sobre a laje.

amostra no laboratório não deve exceder
24h.
A desinfecção deve ser feita com o uso de
solução clorada, em quantidade que
resulte concentração de 50mg/L de cloro
livre.
Parte da solução deve ser introduzida no
poço com ajuda de tubos auxiliares, o
restante é colocado pela boca do poço a
fim de desinfectar a tubulação acima do
nível de água. A solução deverá
permanecer no poço no período igual ou
maior à 2h.
Com todos os procedimentos concluídos,
o poço deve ser lacrado, com chapas
soldadas, tampas rosqueável com cadeado
ou válvula de segurança.

Deve-se fazer a coleta de água para
análise bacteriológica, onde a mesma é
feita em frasco apropriado e esterilizado
seguindo
as
recomendações
do
laboratório. As coletas deverão ser
efetuadas durante os ensaios de
desinfecção final do poço e do
bombeamento.
O PH e a temperatura deverão ser sempre
medidos, durante à coleta de água.
A NBR 12224, estabelece que a amostra
para análise físico-química deve ser
coletada
quando
no
teste
de
bombeamento, com volume mínimo de 3L,
em recipiente lavado com água deste. O
prazo entre a coleta e a entrega da

Figura 8 – Poço tubular profundo
concluído.
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PERFIL DE PERFURAÇÃO

poços artesianos e semiartesianos. p,
107 a 150 (Poços artesianos). Viçosa-MG,
CPT, 2006.
AP&L
Geotecnia
www.apl.eng.br

e

Fundações:

AP&L Geotecnia e Fundações –
Publicações: www.apl.eng.br/publicacoes
AP&L Geotecnia e Fundações – Poço
Tubular Profundo: www.apl.eng.br/poco

Figura 9 – Perfil de perfuração de poço
artesiano, serviço realizado pela AP&L
Geotecnia e Fundações.
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