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1 – ASPECTOS GERAIS
Esta é a revisão do projeto elaborado pelo Geól. Osmar José Gualdi do DAEE, feito em 31 de outubro
de 2019 por solicitação do DAE, para perfuração de um poço tubular com a vazão esperada de 200
m3/h, que será usado em complementação ao poço antigo existente nas proximidades.

2 – LOCALIZAÇÃO DO POÇO
Será perfurado na Rua Sebastião Polato, 1-60 - Bairro Distrito Industrial III, CEP 17064-858 – Bauru
- SP (FIGURAS 01 e 02). As coordenadas referenciadas no Datum SIRGAS 2000, encontram-se na
TABELA 01.
TABELA 01 – Coordenadas do poço.

GEOGRÁFICAS
UTM
Zona UTM = 22K
Cota topográfica = 585 m

POÇO – DISTRITO INDUSTRIAL III - 2
LATITUDE
LONGITUDE
22° 17' 38,79"S
49° 06'27,15"O
-22,294108°
-49.107542°
694.961,18 m Em E

7.533.397,07 m S

Meridiano Central = -51
UGRHI: 16 – TIETÊ – BATALHA

FIGURA 01 – Localização do poço no Município de Bauru – Diversas fontes cartográficas – Datum
SIRGAS 2.000.
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FIGURA 02 – Detalhe da localização do poço na imagem de satélite (Fonte Google).

3 – GEOLOGIA DA ÁREA
Segundo o projeto original do DAEE:
“O município de Bauru localiza-se na região central do estado de São Paulo e o local do poço
na região norte do município de Bauru, onde se assenta sobre a Formação Adamantina (Grupo
Bauru).
A Formação Adamantina é caracterizada por bancos de arenitos finos a muito finos,
coloração rósea a castanho, com estratificação cruzada e espessura variando entre 2 a 20 metros,
alternados com bancos de lamitos, siltito e arenitos lamíticos, coloração castanho avermelhado a
cinza acastanhada, maciça ou com acamamento plano paralelo grosseiro. No local sua espessura é
estimada em 100 metros.
A Formação Serra Geral (Grupo São Bento), de posição estratigráfica subjacente é
descontínua, não ocorrendo em determinadas regiões da cidade. No local do estudo e com base em
um poço distante 500 metros, prevê ocorrer aproximadamente 150 metros de espessura. Esta é
formada por um conjunto de derrames de basaltos em extenso vulcanismo de fissura. Os derrames
apresentam coloração cinza escura à negra, textura afanítica, desenvolvendo-se estrutura em
amígdalas no topo e juntas subverticais e sub-horizontais.
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Sotoposto a Formação Serra Geral ocorrem os sedimentos das formações Botucatu e
Pirambóia (Grupo São Bento). A Formação Botucatu é constituída por arenitos finos a médios,
estratificação cruzada de grande porte, boa seleção de grãos foscos com alta esfericidade e
coloração creme a vermelha. Já a Formação Piramboia é constituída por arenitos finos a médios,
estratificação cruzada de médio a grande porte, possuindo fração argilosa maior na porção inferior
da formação, onde ocorrem arenitos grossos e conglomeráticos, coloração vermelha claro a
esbranquiçado. A espessura destas duas formações é estimada entre 200 e 250 metros. Poderá
ocorrer no pacote da Formação Botucatu/Piramboia corpo de sill de diabásio.
O local em estudo fica numa posição intermediária entre o Poço Distrito III, localizado 800
metros a oeste, onde ocorre 170 metros de basalto, com o Poço Rooselvet a 1.200 metros a leste,
onde não ocorre basalto. Para o projeto considera ocorrer o basalto, por ser rocha de estrutura
maciça, mais resistente, tem custo diferenciado de perfuração, em relação ao arenito.”
Em consulta a poços nas proximidades observa-se que os sedimentos do Grupo Bauru
podem atingir até 135 metros. Um mapa geológico da região é apresentado na figura 03.

FIGURA 03 – Mapa Geológico da área – Fonte Modificado de DAEE 2015.
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3.1 - Características Hidrogeológicas
O principal reservatório subterrâneo da área é o Sistema Aquífero Guarani (SAG), representado no
local pelas Formações Botucatu e Piramboia.
Segundo Iritani et al (2012) o Aquífero Guarani é um aquífero sedimentar de extensão regional,
considerado um dos melhores aquíferos do mundo. Atualmente, apesar de existirem poços
bombeando vazões superiores a 500 m3/h, estudos (DAEE/IG/IPT/CPRM 2005) recomendam vazões
sustentáveis de até 360 m3/h por poço, de forma a evitar a superexploração.
Segundo o projeto original do DAEE, para um poço totalmente penetrante e executado de acordo
com projeto em anexo, estima-se:
• Nível estático =

170,00 m.

• Nível dinâmico =

210,00 m.

• Rebaixamento =

40,00 m.
250,00 m³/h.
200,00 m³/h.
5,0 m³/h/m.
0,20 m/m3/h.

• Vazão máxima (prevista) =
• Vazão de produção (esperada) =

• Vazão específica =
• Rebaixamento específico =

3.2 - Objetivos Exploratórios
O objetivo desta perfuração é captar água do Sistema Aquífero Guarani que no local encontra-se
confinado pelos basaltos da Formação Serra Geral.
A vazão de extração esperada para um poço perfurado no local, revestido até os 470 metros, é de
200 m³/h.

3.3. - Parecer
É viável a perfuração de um poço no Distrito Industrial III, com 470 metros de profundidade
perfurada, explorando o Sistema Aquífero Guarani (SAG) para a possível extração de 200 m³/h,
conforme projeto original elaborado pelo DAEE.
Antes do início da perfuração foi feito, junto ao DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica,
o pedido de Requerimento de Licença de Execução e de Direito de Uso para Captação
Subterrânea - Poço Tubular, de acordo com a Instrução Técnica DPO n° 10, de 30/05/2017,
atualizada em 02/04/2018 do DAEE - SP.

4 – PROJETO DO POÇO
Poço deverá ser executado de acordo com as normas técnicas da ABNT NBR 12.212 – Projeto de
poço tubular para captação de água subterrânea — Procedimento e NBR 12244 – Construção de
Poços Tubulares, baseado no projeto original elaborado pelos técnicos do DAEE em 2019.
Poço Distrito Industrial III - 2
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Todas as providências deverão ser adotadas a fim de evitar contaminação ou danos ao meio
ambiente em função de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na
superfície dos terrenos, como nas camadas subsuperficiais atravessadas na perfuração. Cuidado
especial deve ser tomado haja visto o local se encontrar em área de reservatório de água potável.
No início da perfuração deverá ser emitida também uma Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART assegurando o cumprimento das normas de perfuração por profissional habilitado.
As etapas de perfuração deverão contar com:
Amostragem do material perfurado
Será realizada amostragem, coletando amostras a intervalos de 2 em 2 metros de avanços de
perfuração ou quando houver mudança de litologia.
As amostras serão secas e dispostas em ordem crescente de perfuração, devidamente ensacadas
ou acondicionadas em local adequado, etiquetadas e identificadas.
Registros diários de perfuração
As seguintes informações deverão ser registradas diariamente na obra:
-Diâmetro de perfuração;
-Metragem perfurada e profundidade do poço ao fim da jornada de trabalho;
-Litologia perfurada, consumo de bentonita / polímero / cimento,
-Avanço de penetração,
-Densidade / Viscosidade e PH do fluído; etc.
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’S)
Para todas as etapas de perfuração serão exigidos da equipe e demais pessoas que estiveram no
canteiro de obras o uso dos EPI’s mínima:
- Protetor Auricular
- Óculos
- Luvas de PVC para manuseios com produtos de fabricação de lama
- Luva de couro para operação de perfuração e testes;
- Bota cano longo com bico de aço (equipe de perfuração); demais bota cano curto biqueira simples;
- Uniforme com faixa refletiva;
- Cinturão para acesso à altura, etc.

4.1 - Perfuração e Revestimento (previsão)
O projeto do poço pode ser visto na FIGURAS 06 e é detalhado a seguir:
Poço Distrito Industrial III - 2
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Diâmetros de Perfuração:
A fim de evitar problemas de contaminantes, nos primeiros 36 metros, a perfuração será feita no
diâmetro de 26” para a fixação e cimentação do tubulão com diâmetro de 20”.
Após a cimentação do tubulão será feito um furo (17½”) até a profundidade de 470 metros.
Ao se atingir a profundidade final 470 metros (no furo guia) deverá ser feita a perfilagem geofísica
no padrão API.
Caso a amostragem e a geofísica indiquem diferenças nas camadas geológicas em relação ao
estimado no projeto, a reabertura do arenito Guarani poderá ter sua profundidade alterada para
mais ou para menos.
A Tabela 02 resume os diâmetros de perfuração:
TABELA 02 – Diâmetros de perfuração.
Diâmetro Diâmetro
(“)
(mm)

Etapa

De

Até

Espessura
(m)

Método

Tubulão

0,00

36,00

36,00

Rotativo

26

660,40

Solo/Sedimentos

Furo guia

36,00 135,00

99,00

Rotativo

17½

444,50

Arenito, argilito, siltito

Furo guia

135,00 265,00

130,00

Rotativo

17½

444,50

Diabásio

Furo guia

265,00 470,00

205,00

Rotativo

17½

444,50

Arenito, argilito, siltito

Reabertura 265,00 470,00

205,00

Rotativo
(underreamer)

24

609,60

Arenito, argilito, siltito

Litologia

Fluido de perfuração
-A lama de perfuração deverá ser à base de substância cujo produto não contenha partículas sólidas
em suspensão;
-Na perfuração e para alargamento da zona produtora deverão ser utilizados desareadores no
recondicionamento do fluído;
-O Fluído a ser usado na perfuração será o seguinte:
0,00 a 36,00 m (Tubulão)
36,00 a 470,00 m (Furo guia)
36,00 a 470,00 m (Reabertura)

Bentonita
Polímeros
Polímeros

*Em caso de impossibilidade da perfuração com polímeros a fiscalização poderá autorizar o uso de
bentonita.
Os tanques de lama deverão ter no mínimo 40% do volume total do poço e deverão ser metálicos
ou revestidos com tijolo e argamassa (inclusive as canaletas);
Produtos Químicos a serem usados: Soda cáustica e NaCl.
Poço Distrito Industrial III - 2
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Cimentação do Tubulão:
Intervalo de 00,00 a 36,00 metros (espaço anular 3”)
Pasta de cimento a 13 l/g, bombeado, com válvula – Volume 5,50 m3
Nenhum serviço poderá ser efetuado no poço durante as 48 horas seguintes à cimentação (ABNT
NBR 12212/2006 e 12244/2006).
Perfilagem Geofísica
A perfilagem geofísica deverá ser no padrão API e ser feita logo após a perfuração do furo guia
visando definir as características físicas das litologias seccionadas e disposição das seções filtrantes.
Devem ser feitos os seguintes perfis:
-Perfil Radioativo: Raios Gama (GAPI);
-Perfis Elétricos: Indução, Normal Curta (ohm/m) e SP e (mV);
-Perfis de porosidade - Sônico Compensado (μs/ft);
-Perfil de desvio – Verticalidade / Inclinação (graus).

470 m
470 m
470 m
470 m

As ferramentas utilizadas na execução dessas perfilagens devem ser adequadas ao diâmetro dos
poços e obedecer às práticas recomendadas pela API 31. Os perfis (rascunho) devem ser impressos
em campo, sendo fornecidos já no canteiro os perfis compostos e interpretados. Também no ato
devem fornecidas cópias digitais nos formatos tif e las. Deverão ser apresentadas as calibrações das
ferramentas no padrão API.
A inclinação do furo guia não deve ultrapassar os 4 graus.
Após a reabertura com o underreamer deve-se proceder perfil cáliper de 4 braços. Na hipótese dos
diâmetros de projeto não serem confirmados pela perfilagem deverá proceder uma nova reabertura
e um novo perfil cáliper deverá ser feito. Tal procedimento deverá ser repetido quantas vezes forem
necessárias até atingir o objetivo.

REVESTIMENTO*:
Tubo de Boca – Tubulão
Intervalo de 00,00 a 36,00 metros (36,00 m)
Tubo Aço preto SHC. 20, DN Ø 20” (508 mm) - Esp. 3/8” (9,52 mm) - União solda.
Tubos Lisos:

Intervalo de 00,00 a 470,00 metros (intercalado com filtros)
Revestimento em tubo de aço liso, STD, 73,75 kg/m - diâm. 323,85 mm (12¾") - União R/L (previsão
348,00 m).
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Filtros:
Intervalo de 265,00 a 470,00 metros (intercalado com tubos lisos)
Espiralado – para instalação até 500 m, Aço Inox AISI 304L, Perfil em V, Ø 12" (304,80 mm) - União
R/L – Área aberta de 20% - AB 0,75 mm (previsão 120 metros).
TOTAL DE FILTROS = 126,00 metros.
*Os intervalos dos revestimentos (filtros e tubos lisos) poderão variar em função das
condições geológicas e só serão definidos com precisão após a perfuração do furo guia e
realização da perfilagem geofísica padrão API, descrição das amostras e perfil de
penetração.
Pré Filtro:
Intervalo de 00,00 a 470,00 metros
Tipo Rincão ou Piramboia, granulometria 1,0 a 2,0 mm – Volume 95,00 m3 - Peso = 158 Ton
Método de Injeção – Gravidade com contrafluxo
 Desenvolvimento e Limpeza
O desenvolvimento e limpeza do poço serão feitos mediante a combinação e/ou alternância dos
métodos seguintes:
-Remoção dos resíduos da lama de perfuração da formação produtora sob pressão;
-Desenvolvimento com a utilização de agente desincrustante especificamente desenvolvido para
processos de reabilitação, desincrustação química e manutenção em poços tubulares profundos, na
forma líquida, incolor e isento de partículas em suspensão, à base de Ortofosfatos de características
ácidas. O produto deve ser isento de metais pesados, pH do produto de 1 a 2 e permitir operações
no poço com compressor de ar (sistema air-lift) com pH mínimo de 2,5, densidade mínima de 1,57
a 1,63 g/cm³, não tóxico tipo DL 50 > 2.000 mg/kg, combinado com agente bactericida, inorgânico,
isento de cloro e compostos clorados, especificamente desenvolvido para aplicação em poços
tubulares profundos, com poder de eliminação de ferro bactérias, densidade mínima de 1,1 g/cm³
e pH de 1 a 3.
-Bombeamento intermitente com ar comprimido – Compressor de 350 psi e 950 pcm (Previsão 36h)
-Bomba submersa vazão mínima 200 m3/h – 220 m.c.a. (Previsão 8 horas).
-Jateamento com bomba duplex – (Previsão 10 horas)
O processo de desenvolvimento será efetuado durante o período necessário, até se constatar que
nenhuma ou muito pouca areia foi arrastada para o interior do poço.
A quantidade de areia na água do poço, após seu desenvolvimento, deverá limitar-se a 10 gramas
por metro cúbico de água bombeada.
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 Desinfecção
A empresa perfuradora deverá providenciar a desinfecção do poço combinado a instalação do
equipamento de bombeamento para a realização do teste de vazão. A desinfecção final deverá ser
feita com aplicação de solução bactericida, em solução oxidante apropriada para poços de água,
isenta de cloro.
 Testes de produção - Ensaio de vazão (bombeamento e recuperação)
Concluída a construção e desenvolvimento, deve-se proceder a execução do ensaio de vazão para
determinação das condições de explotação. O equipamento deverá ser fornecido pela empresa
contratada que deverá ter capacidade para extrair vazão igual ou superior à prevista em projeto
(vazão mínima 200 m3/h – 220 mca).
Na instalação de equipamento de bombeamento no poço deve-se colocar uma tubulação auxiliar
destinada a medir os níveis da água. O conjunto de bombeamento será instalado abaixo do nível
dinâmico previsto e jamais junto aos filtros.
Numa primeira etapa será feito o ensaio de vazão máxima, com duração mínima de 24 horas.
As medidas de nível da água no poço durante o bombeamento devem ser efetuadas nas frequências
de tempos indicadas na norma ABNT NBR 12244:2006 (Tabela 03) por um período mínimo de 24 h.
TABELA 03 – Frequência de leituras do teste de bombeamento (Fonte: ABNT, 2006 - modificado).
Período (min)
0-10
10-20
20-60
60-120
120-600
600-1440
1440 em diante

Intervalo de leitura (min)
1
2
5
10
30
60
120

Terminado o ensaio de vazão máxima será feito o ensaio de recuperação, também de acordo com
a norma, por um período mínimo de 4 horas (ou até a completa estabilização do nível) e medições
de nível conforme a Tabela 03.
O teste escalonado deve ser efetuado em 4 etapas com duração mínima de uma hora cada. As
vazões serão determinadas após o ensaio de vazão máxima, em porcentagens de 55, 70, 85 e 100%
da vazão máxima.
As etapas devem ser progressivas, em regime contínuo de bombeamento e tempos similares,
mantida a vazão constante em cada etapa, também de acordo com a norma.
Os resultados devem ser interpretados por hidrogeólogo habilitado e fornecer os seguintes
parâmetros:
Poço Distrito Industrial III - 2
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- Vazão Específica (Q/S) e Rebaixamento Específico (S/Q) pra diferentes vazões plotadas em gráfico;
- Valor do coeficiente de perdas de carga na formação aquífera para 1 e 24 horas (B e B(24 h));
- Valor de coeficiente de perdas de carga no poço (C);
- Valor de transmissividade do aquífero (T) e Valor de Eficiência Hidráulica
- Equação Característica do Poço para 01 Hora e 24 Horas
- Gráfico dos testes em formato logarítmico conforme literatura e gráfico característico do poço;
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO POÇO:
- Vazão Máxima Permissível (Q.M.PE.) - Pelo Filtro
- Vazão Recomendável de Explotação (Q.R.)
Essa etapa é essencial para definição do equipamento de bombeamento.
 Perfilagem Ótica
Após o teste de bombeamento deverá ser efetuada uma filmagem do poço visando a verificação da
eficiência dos trabalhos de desenvolvimento e limpeza, correta posição dos filtros e integridade do
revestimento. O Vídeo gerado deve ser registrado em dois pen drives (backup) e a empresa deve
fornecer um relatório detalhado das condições do poço e posições de todas as emendas entre os
tubos lisos e filtros.
 Tampa e Laje de Proteção Sanitária:
Concluídos todos os serviços de perfuração e ensaios de bombeamento, o poço deverá conter:
a) Lacre com chapa soldada, tampa rosqueável com cadeado ou outro dispositivo de segurança, até
a instalação definitiva do equipamento de bombeamento.
b) Laje de proteção, de concreto armado, fundida no local, envolvendo o tubo de revestimento. A
laje de proteção deve ter declividade do centro para a borda, espessura mínima de 0,25 m e área
mínima de 3,00 m², com a coluna de revestimento saliente no mínimo 0,50 metros sobre a laje,
centrada na mesma.

 Equipamento de Bombeamento e Tubos Edutores:
O equipamento de bombeamento e os tubos edutores serão definidos após os testes de
bombeamento. Se confirmando as previsões de nível e vazão estima-se a instalação de uma bomba
com potência entre 245 a 350 hp, para 200 m3/h e 266 mca.
A especificação da bomba deverá atender os seguintes requisitos:
- conjunto motobomba submersa multi - estágios para bombeamento de água em poço tubular
profundo: Bombeador: carcaça/corpo de estágios em GG20 ou superior, bronze SAE-40 ou aço
inoxidável (caso não seja aço inoxidável obrigatório revestimento externo anticorrosivo e pintura
Poço Distrito Industrial III - 2
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atóxica); rotor, eixo, luva do mancal, crivo e conjuntos parafuso/porca/arruela (que tenham contato
com a água) em aço inoxidável;
Bombeador: lubrificação pela água bombeada; rotor semi - axial; acoplamento eixo
bombeador/eixo motor rígido tipo luva ou encaixe macho - fêmea; proteção dos cabos elétricos ao
longo do bombeador e acoplamento ao edutor roscável para tubulação edutora de no mínimo 125
mm (5”). Motor elétrico: trifásico com rotor/induzido curto - circuitado (gaiola de esquilo);
enrolamento a prova d'água; frequência 60Hz; tensão de alimentação 380 Vca; variação máxima
admissível de tensão nominal +/- 10%; fechado com vedação de entrada de areia; refrigeração
(externa) e lubrificação (interna) por água limpa (não a bombeada); mancais tipo deslizantes
lubrificados por água; mancais radiais em bronze de alta qualidade, grafite ou aço inoxidável; mancal
axial em grafite com disco de encosto, segmentos ou encosto do mancal em aço inoxidável AISI 420;
estator e rotor em aço silício; eixo em aço inoxidável com superfície sem rebarbas e cantos vivos;
carcaça externa em aço inoxidável ou aço SAE1010/1020 ou superior (caso não seja aço inoxidável
obrigatório revestimento externo anticorrosivo e pintura atóxica); o motor deverá trabalhar na
curva de potência consumida pela bomba no ponto operacional sem considerar o fator de serviço e
com potência nominal excedente mínima de 5%.
Os tubos edutores deverão apresentar as seguintes características:
Aço Carbono DN 6”, galvanizado a fogo, montado com tubo Schedule 40, sem costura, norma NBR
5590, de 6 metros, e terminais de 0,20m de mesmo diâmetro, Schedule 120, encaixados e soldados,
com rosca AWWA, perfil trapezoidal, padrão flush jointed casing, sendo uma rosca caixa (fêmea) e
uma rosca pino (macho) nas extremidades;
Os terminais deverão ser soldados nos tubos, externamente, proporcionando maior resistência
quando submetidos aos esforços de tração e compressão; O tubo auxiliar para medição de nível
deve ser de ¾”.
Deverá ser colocada uma válvula de retenção vertical rosqueada no edutor na emenda da segunda
barra para evitar golpes de ariete na bomba.
As caixas de válvulas, cavalete e infraestrutura serão executadas de acordo com projeto
complementar seguindo os padrões adotados pelo DAE.

Deve ser instalado também um sensor de nível hidrostático automático com cabo especial e display
com datalogger e saída para conexão remota, com as seguintes características mínimas:
- Monitorar o nível da água do poço, para monitoramento com acesso aos dados através de
telemetria e ou com o computador através de cabo de campo e painel com visor para
monitoramento instantâneo.
- Saída: 4-20mA;
- Range de Operação: até 0-80 m;
- Para medição de pressão (nível d´água);
- Transmissor Piezo resistivo em Aço Inoxidável 316L e Delrin;
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- Range de Compensação de Temperatura: 0 a 50 graus Celsius;
- Temperatura de operação: 0 a +80 graus Celsius;
- Protocolo de comunicação: 4-20mA;
- Totalmente adaptável a Sistemas de Telemetria / SCADA, displays digitais, CLP e dataloggers;
- Conexão 2 fios;
- Alta imunidade a ruídos em comprimentos longos de cabos;
- Ampla faixa de tensão de alimentação (7,5 VDC a 35 VDC);
- Proteção a inversão de polaridade;
- Inclui telas antifouling;
- Comprimento de cabo: 280 m.
 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA:
Concluído o teste de vazão e a desinfecção deve-se proceder a análise química e bacteriológica, de
acordo com a instrução Técnica DPO n° 10 do DAEE que institui que:
a) o usuário realize análises, no mínimo anuais, da potabilidade da água, mantendo-as em seu poder
para apresentação, quando solicitado pelos órgãos competentes;
b) os laudos das análises físico-química e bacteriológica da água bruta, contemplem todos os
parâmetros acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO,
conforme os requisitos especificados na pela Portaria de GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021 do
Ministério da Saúde Água Bruta Subterrânea:
- Anexo I – parâmetros (Escherichia Coli e coliformes totais)
- Anexo IX (todos os parâmetros) – Inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos;
- Anexo X (todos os parâmetros) – cianotoxinas;
- Art 37- (Padrão de radioatividade da água- alfa e beta)
- Anexo XI (todos os parâmetros) – organolépticos de potabilidade;
- Anexo XII (contagem de cianobactérias em célula/ml)
- Água Bruta- Subterrânea: Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, condutividade elétrica e dos
parâmetros Inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos, exigidos no Art. 42 § 2º.
c) a amostragem seja da água bruta (sem que haja qualquer tipo de tratamento e, necessariamente,
antes da sua chegada ao reservatório/caixa d'água), coletada diretamente da torneira ou TAP
instalado para essa finalidade;
d) a amostra seja coletada por um profissional do próprio laboratório responsável pela análise ou
alguém por ele credenciado;
e) a análise contenha a assinatura original do profissional responsável pelo laudo ou possuir a chave
de validação que comprove a sua autenticidade;
f) a coleta da água seja realizada após a limpeza e desinfecção do poço e, também, após algumas
horas de bombeamento, uma vez que o comprometimento da qualidade da água pode estar
associado a falta de manutenção;
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g) caso exista algum parâmetro fora do padrão de potabilidade, seja realizada nova análise da água
(contraprova) apenas para esse(s) elemento(s).
 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:
1 - A firma deverá indicar o nome do responsável técnico, devidamente habilitado perante o CREA
(geólogo, engenheiro geólogo ou engenheiro de minas com experiência comprovada na área) e que
deverá executar e/ou acompanhar as seguintes etapas: perfuração, cimentação do tubo de boca,
descrição das amostras retiradas durante a perfuração, perfilagem elétrica, dimensionamento e
colocação da coluna de revestimento, injeção do pré-filtro, execução e interpretação do
desenvolvimento e teste final de bombeamento;
2 - A lama de perfuração deverá ser à base de substâncias cujo produto não contenha partículas
sólidas em suspensão; na perfuração e para alargamento da zona produtora deverão ser utilizados
desareadores no recondicionamento do fluído;
3 - Os tanques de lama deverão ter no mínimo 40% do volume total do poço, e deverão ser metálicos
ou revestidos com tijolos e argamassa (inclusive as canaletas);
4 - Os equipamentos de bombeamento para desenvolvimento e testes deverão estar no canteiro de
obras, antes da descida do revestimento de produção;
5 - A firma deverá manter no canteiro de obras equipamentos para medir as seguintes propriedades
da lama: pH, peso e viscosidade; na perfuração e/ou alargamento da zona produtora o fluído deverá
ser à base de polímero orgânico, com controle de filtrado e reboco;
6 - As amostras serão colhidas de 2 em 2 metros, e dispostas no canteiro em caixas com visualização
contínua. Após a descrição serão acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados;
7 - A firma perfuradora e o usuário das obras de captação de água subterrânea deverão obedecer
todas as exigências e disposições constantes na Lei n° 6.134, de 02/06/1988, no Decreto n° 32.955,
de 07/02/1991 e na Portaria DAEE n° 717, de 12/12/96.
8 - No canteiro, deverá ser afixada placa com a identificação; da obra, da empresa e do responsável
técnico;
9 - A presença da fiscalização não exime a empresa, da responsabilidade técnica pela execução dos
trabalhos.
10 - A firma perfuradora deverá providenciar a desinfecção de todo ferramental e material a ser
introduzido no poço, inclusive a da água de perfuração, mesmo que a mesma seja previamente
tratada, através da sua cloração, em concentrações compatíveis com o equipamento ou material a
ser desinfetado, de modo a evitar a introdução de ferro bactéria no aquífero.
11 - O nível zero de referência (0 m) adotado nas medições de nível estático, dinâmico, perfurações,
revestimentos e perfilagens deve ser indicado em relação a que estrutura está referenciado.
A FIGURA 04 aborda o projeto proposto para o poço.
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Nome : Distrito Industrial III - 2

Data fim : 28/01/2022
Localização (Latitude/longitude WGS84)
X : 22° 17' 38,620"
Y : 49° 06' 29,088"
Z : 586 m

Natureza : HIDROGEOLOGIA

Nível Estático : 170,00 m
Utilização : Abasatecimento Público

Solo arenoso

Vazão Específica :

5 m³/h/m
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Prof. (m)
Cretace Q.

0

Cidade : Bauru - SP
Local : DISTRITO INDUSTRIAL III

Laje de proteção sanitária

0
10,00

Tubo liso aço 20" (508 mm)
Perfuração 26" (660 mm)

Arenito
Grupo Bauru

Cimentação
36,00

42,00

Siltito - Grupo Bauru
60,00

Arenito
Grupo Bauru

100

Cretace-inf

Argilito - Grupo Bauru

Tubo auxiliar galvanizado ¾"

100

128,00
135,00
Perfuração 17½" (444 mm)

N.Eestimado 170,00 m

200

200

Diabásio
Formação Serra Geral

Tubo edutor 6"

Tubo liso aço 12¾" (324 mm)

265,00

Jurássico

265,00

Pré filtro (1 à 2 mm)
Válvula de retenção vertical
Bomba Submersa

290,00
300

300

Filtro inox 12" (324 mm)

Arenito médio a grosso

Perfuração 24" (610 mm)

Formação Botucatu / Piramboia
Filtro inox 12" (324 mm)

400

400

Siltito esverdeado
Formação Teresina

468,00
470,00

460,00
470,00

Renato 2022

47
0,
00

Filtro inox 12" (324 mm)

FIGURA 04 – Projeto de construção e geologia prevista para o poço Distrito Industrial III - 2.
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