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RESUMO 

  A presença de teores de flúor na água acima dos limites da potabilidade, estabelecidos pela Portaria 
MS 518, ocorre em um número considerável de poços perfurados pela SABESP em todo o Estado de São 
Paulo, e que coincide com o número de  aproximadamente 3% constatado pela CETESB em todos os poços 
monitorados por esta, no Estado de São Paulo, sendo que na Bacia do Paraná se encontra a maioria destes 
poços com teores anômalos. 
  A remoção do íon fluoreto na água, ou sua redução aos limites da potabilidade, requer processos 
delicados e de com custo considerável, e assim se busca constantemente soluções  para este problema.  
  Uma destas soluções é o isolamento dos aqüíferos potencialmente produtores de flúor, já no momento 
da perfuração do poço, visando uma melhoria na qualidade da água, mesmo que isto represente uma redução 
na vazão de água a ser produzida por este. 
  Esta metodologia foi utilizada na perfuração de um novo Poço SABESP no Município de Guareí - SP, 
bairro de Campinha, que previa a perfuração em sedimentos da Bacia do Paraná.  
Localmente afloram os  sedimentos, do Grupo Passa-Dois (Formações Teresina, Serra Alta e Irati) 
encontrados entre 00 aos 215 m de profundidade, que sobrepõe os sedimentos do Grupo Tubarão ( Formações 
Tatuí e Itararé) encontrados entre os 215  a 360 m (término da perfuração). 
  Para que fossem obtidos os resultados esperados foram  identificados os  sedimentos  a serem 
isolados, e efetuado controle do processo de perfuração, cimentação, aplicação de revestimento e 
desenvolvimento. 
  Pela condição construtiva mais complexa que o habitual, o desenvolvimento do poço requereu maior 
atenção. Após o desenvolvimento usual  efetuado  com compostos a base de hexametafosfato de sódio, 
seguida de ensaio  de vazão, o poço não apresentou a vazão esperada e assim foi efetuado um novo 
desenvolvimento  com o agente NO RUST, que mostrou ainda  remoção de resíduos da perfuração e aumento 
da produção de água, confirmado por segundo teste de vazão.  
  O presente trabalho descreve a metodologia utilizada e os resultados obtidos deste isolamento de 
aqüíferos potencialmente produtores de flúor, já durante a perfuração deste Poço em Guareí- SP. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento de Poços, Flúor, Qualidade de Água.  



 2 

INTRODUÇÃO 

Um importante número de poços perfurados no Estado de São Paulo, tanto no sistema aqüífero cristalino como 
sedimentar, apresenta problemas de teores anômalos do íon fluoreto. 
 
De acordo com o Relatório de Qualidade das Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo 2001-2003 
(CETESB-2004), 3% de todos os poços monitorados pela CETESB no Estado de São Paulo apresentam 
fluoreto acima dos limites de 1,5 mg/l, em desconformidade coma Portaria Federal 518 de 26 de Março de 
2004. 
 
A maioria dos casos relatados até o momento, dos poços com excesso de fluoreto no Estado de São Paulo, se 
encontra dentro da Bacia Sedimentar do Paraná. Ocorre uma concentração destes casos na porção Norte e 
Noroeste do Estado, porém as ocorrências persistem até a borda da Bacia do Paraná, na Região Central do 
Estado, com estudos e casos documentados na Bacia do Médio Tietê, Região de Piracicaba - São Paulo. 
 
Algumas destas ocorrências foram relacionadas com a Formação Irati do Grupo Passa-Dois, e assim o projeto 
de perfuração de um novo Poço SABESP no Município de Guareí - SP, bairro de Campinha, contemplou a 
possibilidade de se isolar estes sedimentos do grupo Passa-Dois, aproveitando somente os sedimentos do 
Grupo Tubarão (Formações Tatuí e Itararé) sotopostos ao Passa-Dois, visando se obter um menor teor de flúor 
presente na água. 
 
A perfuração foi realizada com o sistema roto-pneumático, e esta possibilidade de perfuração com ar-
comprimido permitiu uma idéia de vazão ao longo da perfuração e coleta de amostras mais limpas, que foram 
analisadas em conjunto com os dados obtidos da Perfilagem Geofísica. 
 
Ao término da perfuração foi realizada perfilagem geofísica com investigação de diversos parâmetros, e partir 
daí se determinou a posição dos filtros e o intervalo a ser isolado. 
 
Foram ainda coletadas amostras de água em intervalos específicos, com obturação do poço para as coletas, 
para avaliação da qualidade da água em cada Formação Geológica atravessada.  
 
O poço foi totalmente revestido, com filtros em determinados intervalos produtores, sendo cimentado nos 
trechos que compreendiam a Formação Irati. 
 
Para maior estabilidade do furo, melhoria da limpeza e controle a decantação de material no fundo (antes da 
descida do revestimento) o poço recebeu fluído de perfuração a base de bentonita. 
 
A condição construtiva mais complexa que o habitual, e aplicação de fluído de perfuração requereram uma 
maior atenção no desenvolvimento do poço. 
 
Após o desenvolvimento usual efetuado com compostos a base de hexametafosfato de sódio, seguida de ensaio 
de vazão, o poço não apresentou a vazão esperada e assim foi efetuado um novo desenvolvimento com o 
agente NO RUST, a base de ortofosfatos ácidos, que mostrou ainda remoção de resíduos da perfuração e 
aumento da produção de água, confirmado por teste de vazão.  
 
Este novo de desenvolvimento com NO RUST, mostrou que hoje se podem obter resultados de vazão 
superiores aos processos anteriormente aplicados. Este acréscimo na produção de água de um poço, gerado por 
um desenvolvimento mais eficiente, traz maior segurança no abastecimento, mais rápida recuperação de 
investimentos e aumento da rentabilidade de um sistema. 
 
O presente trabalho descreve a metodologia utilizada na perfuração, desenvolvimento e os resultados obtidos 
deste isolamento de aqüíferos potencialmente produtores de flúor durante a perfuração deste Poço em Guareí- 
SP. 
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Figura 1. Localização do Município de Guareí no Estado de São Paulo 
 
 
 
1. GEOLOGIA REGIONAL 

1.1 - GRUPO TUBARÃO 

1.1.1 - FORMAÇÃO ITARARÉ 

No Estado de São Paulo as litologias predominantes são arenitos de granulação heterogênea, 
mineralogicamente imaturos, passando arenitos feldspáticos e mesmo arcósios. Constituem desde camadas 
delgadas a bancos, cuja espessura pode alcançar várias dezenas de metros. São maciços, ou mostram 
estratificação plano-paralela cruzada, de corrente aquosa. Com estruturas primárias denotam também, com 
certa freqüência, marcas de ondas de acamamento gradacional. Por suas características e associações 
litológicas indicam ser devidos a várias origens: fluviais, marinhos, lacustres, praianos, deltaicos, eskers, 
eólicos, etc. 
 
Os Diamictitos são os termos litológicos mais característicos da formação, estando direta ou indiretamente 
ligados aos processos glaciais que então se realizaram. Constituem corpos de formas e dimensões variadas, 
com espessuras de metros a várias dezenas, senão mais de uma centena de metros. Compõem-se de clastos de 
diversas litologias, formas e dimensões, caoticamente dispersos em matriz abundante. Quando frescos, são os 
diamictitos de cor cinza média, menos frequentemente avermelhada. 
 
Embora em grande número de litologias da formação se observe presença de carbonatos, a ocorrência de 
camadas delgadas de calcário é excepcional. 
 
São também característicos da Formação Itararé sedimentos rítmicos, em que se alternam em delicada 
estratificação plano-paralela, arenitos finos, siltitos cinza claro e folhelhos cinza mais escuro. São referidos 
geralmente como varvitos, representando acumulo em lagos com superfície periodicamente gelada, e muitas 
de suas ocorrências devem realmente ter essa origem, embora não todas. Seixos largados por gelos flutuantes 
comumente se observam. Alguns dos seixos e blocos apresentam indícios de abrasão por efeito glacial. 
Acamamento gradacional e marcas onduladas assimétricas observam-se por vezes nas delgadas camadas 
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areníticas, enquanto que os folhelhos que as recobrem podem apresentar pistas de artrópodes e outras 
estruturas. As lâminas e delgadas camadas que se alternam têm espessuras variando desde poucos milímetros a 
vários centímetros, estes últimos valores por vezes observados nos arenitos.  
 
Siltitos, argilitos e folhelhos de cores variando de cinza claro a escuro são de ocorrência freqüente em diversas 
alturas da formação, sobretudo nas camadas marinhas. Podem apresentar muitas dezenas de metros de 
espessura e apreciável continuidade horizontal. 
 
Conglomerados e arenitos conglomeráticos também não são raros na formação, podendo às vezes apresentar 
vários metros de espessura. Exibem estratificação cruzada ou graduada, e parecem representar depósitos 
flúvio-glaciais. 
 
Camadas de carvão ocorrem localmente em Buri, Cerquilho, Tatuí, Itapeva Jacuba-Rebouças. Representam 
ocasiões de recuo dos gelos, possivelmente episódios interestadiais, em que o clima se manteve frio mais não 
glacial. Não despertam maior interesse econômico por serem de espessura reduzida, geralmente menos que 70 
centímetros, e qualidade inferior (IPT, 1981). 
 
 
1.1.2 - FORMAÇÃO TATUÍ 

A Formação Tatuí é predominantemente constituída de siltitos. Subordinadamente ocorrem camadas de 
arenitos, calcários, folhelhos e sílex. No conjunto representa sedimentação muito uniforme, que contrasta com 
a heterogeneidade característica da Formação Itararé. Sua maior espessura em superfície é da ordem de 130 
metros, no sul do Estado, valor que diminui para nordeste e norte, em direção à borda da bacia sedimentar. 
 
Na base, a formação apresenta relações de discordância erosiva com as formações Itararé e Aquidauana, 
podendo localmente possuir conglomerado basal com quase um metro de espessura, ou ainda mostrar brusca 
mudança litológica. O contato superior, com o Membro Taquaral, também manifesta caráter erosivo, podendo 
este último iniciar-se com arenito conglomerático ou conglomerado contendo seixos de sílex, quartzo, siltito 
verde da formação inferior. Em certos locais, contudo, parece haver continuidade entre ambos, e de qualquer 
modo, nada há que indique separá-los um hiato significativo. 
 
Soares (1972) descreveu a litologia e discutiu a estratigrafia da Formação Tatuí na região central de sua faixa 
de ocorrência em São Paulo. Nela reconheceu a presença de dois membros, que não denominou, mas que 
equivalem aos adotados por Barbosa & Gomes (1958). Suas espessuras se equivalem. O membro inferior é 
predominantemente constituído de siltitos de cor marrom-arroxeados, às vezes brancos, finamente laminados. 
Localmente incluem arenitos finos com estratificação plano-paralela, assim como delgadas camadas calcárias 
de cor cinzenta arroxeada, e sílex. O membro superior é também de natureza síltica, porém tem cores cinza-
esverdeada, amarelo-esverdeada e verde. São freqüentes as intercalações de arenito fino, maciço, com 
pequenas concreções calcárias. Podem ocorrem bancos calcários, assim como conglomerados com seixos 
angulosos a arredondados de quartzo e sílex com até 5 centímetros de diâmetro (IPT, 1981). 
 
 
1.2 - GRUPO PASSA-DOIS 

1.2.1 - FORMAÇÃO IRATI 

A formação Irati constitui-se de folhelhos pirobetuminosos, folhelhos pretos não betuminosos, dolomitos 
cinzentos e alternados com folhelhos escuros, por vezes não nodulosos, calcários mais ou menos intensamente 
dolomitizados, siltitos, folhelhos e arenitos finos, cinzentos. Arenitos de granulação fina a grossa 
conglomerática, e camadas de conglomerado ocorrem ocasionalmente na base da formação. 
 
A parte inferior da Formação Irati corresponde ao Membro Taquaral, originalmente descrito por Almeida & 
Barbosa e considerado pré-Irati. Mezzalira reconhecendo a presença de conglomerado basal e de algum 
betume nos pelitos dessa unidade, e sua passagem gradual às camadas Irati que a recobrem, incluiu-a nesta 
formação. Em 1958, Barbosa & Gomes dividiram a Formação Irati nos membros Taquaral e Assistência, 
divisão que vem sendo geralmente adotada. A passagem entre ambos é gradual. 
 
O membro Taquaral é de natureza predominantemente pelítica. Constituem-no argilitos, folhelhos de cor cinza 
clara e escura e siltitos. Na base pode ocorrem em São Paulo, camada delgada de arenito de granulação fina a 
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grossa, seixos, ou conglomerado com seixos de sílex e quartzo de até cerca de 5 centímetros de diâmetro, alem 
de dentes e fragmentos de escamas de peixe e restos de crustáceos (Washburne, 1930; Almeida & Barbosa, 
1953; Mezzalira, 1957; Barbosa &Gomes, 1958; Andrade & Soares, 1971). 
 
O Membro Assistência apresenta litologia bem mais variada, destacando-se pela presença de dolomitos e 
calcários parcialmente dolomitizados e de folhelhos piro betuminosos e piritosos. Os dolomitos parecem 
resultar de dolomitização penecontemporanea à sedimentação de calcários, e anterior à silicificação e mesmo à 
litificação do sedimento. 
 
Predomina no Membro Assistência a estratificação plano-paralela, muito regular, às vezes rítmica, com 
alternância de carbonato e folhelho. Nos leitos de dolomito e calcário (este sempre escasso) podem-se observar 
marcas de ondas, estruturas convolutas, eólitos, laminação algálica, brecha intraformacional local e 
dobramentos penecontemporaneos devidos a deslizamentos (IPT, 1981) 
 
 
1.2.2 – FORMAÇÃO SERRA ALTA 

No nordeste do Paraná a Formação Serra Alta apresenta-se como um pacote de folhelhos idênticos aos do 
Membro Taquaral, com argilitos e siltitos de cor cinza a preta, contendo concreções carbonáticas. A laminação 
horizontal é sua estrutura mais constante. 
 
Embora no Paraná a espessura da Formação Serra Alta alcance cerca de 100 metros, em São Paulo nos 
afloramentos, parece não ultrapassar metade deste valor, reduzido a 15 metros na região de Itaí e a uns poucos 
metros somente, nos cortes da Rodovia Castelo Branco. Desaparece a nordeste de Laranjal Paulista, talvez por 
transição a litossomas da parte inferior da formação Corumbataí (IPT, 1981). 
 
 
1.2.3 – FORMAÇÃO TERESINA 

A formação Teresina apresenta-se como uma alternância de lâminas, camadas delgadas e bancos de folhelhos, 
argilitos, siltitos e, localmente, arenitos finos. Camadas de calcário podem-se mostrar no alto da formação, 
assim como de sílex, delas provenientes. Também camadas de quina se apresentam silicificadas. Suguio et alii 
(1974) e Fúlfaro & Suguio chamaram atenção para a abundância de lentes de calcário intercaladas nos siltitos 
do alto da formação, na região de Taquaí. 
 
Predominam nos pelitos da formação cores cinza clara a escura, mas também podem ser esverdeados ou 
avermelhados. Como estruturas sedimentares originais apresentam-se marcas de onda, fraturas de 
ressecamento, estruturas tipo flase, estrutura oolíticas nos calcários, e sílex deles provenientes, estromatólitos, 
etc. É geral a laminação plano-paralela, mas localmente se observa fina laminação cruzada nos siltitos e 
arenitos, assim como nos calcários, que também podem ter marcas onduladas e fendas de ressecamento (IPT, 
1981). 
 
 
2 . QUÍMICA E GEOQUÍMICA DOS FLUORETOS 

2.1 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

O flúor é um membro do grupo dos halogênios, porém com propriedades físicas e químicas que não estão de 
acordo com as propriedades típicas deste grupo. Seu ponto de fusão é de 218 °C, ferve a 187,9 °C e tem cor 
amarela.O calor de fusão é de 372 cal/mol e o calor de vaporização é de 1,51 Kcal/mol. 
 
O átomo flúor forma ligações muito fortes com praticamente todos os elementos do sistema periódico, pois a 
energia F-F é bastante baixa. 
 
Muito poucas espécies têm o poder oxidante do flúor elementar. Os potenciais de oxidação em solução aquosa:     
          2F = F2 + 2e-          E°   = - 2,87   ;   
      

 2HF = F2 + 2H +2e-   E°  = - 3,06 
 
não tem muita significação (ele não forma oxo-ácidos), assim a química do flúor em solução aquosa é 
relativamente simples (RIBEIRO, 1992).    
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2.2 - GEOQUÍMICA DOS FLUORETOS 

O Fluoreto constitui aproximadamente 0,03% da crosta terrestre, e é encontrado principalmente na forma de 
fluoreto, CaF2; criolita Na3AlF6 e flúor-apatita Ca5F(PO4)3. 
 
Têm-se informações qualitativas da presença e distribuição do fluoreto nas rochas e depósitos minerais, os 
quais não podem ser obtidos por análise química, mas por observações mineralógicas e petrográficas. 
 
É fácil distinguir os minerais de flúor, dos outros, devido à baixa reatividade do íon fluoreto em comparação 
com cloro ou oxigênio. 
 
O flúor e um típico elemento litófilo em condições terrestres. A maior parte do elemento e fixado nos 
constituintes das rochas silicáticas, como o complexo fluorapatita, que é o mais abundante mineral de flúor. Na 
sequência, com referencia a fixação da maior parte do flúor, acontece em alguns complexos hidroxi-silicatos e 
hidroxi-alumino-silicatos, nos quais o íon hidroxila (OH), talvez apareça abundantemente substituído pelo 
fluoreto (F-), semelhante ao caso dos anfibólios e minerais da família da mica (biotita e muscovita).  
 
Em algumas rochas, especialmente aquelas em estágios tardios de evolução de magmatismo, os flúor-silicatos 
podem exceder a quantidade fixada na apatita. Comumente encontra-se fluoreto como constituinte das rochas 
magmáticas (MARTINS NETTO, J.P. G, 2004).   
 
 
2.2.1 - FLUORETO EM ROCHAS MAGMÁTICAS 

O mais importante e comum mineral de flúor em rochas magmáticas é fluorapatita. Pode-se completar o 
conteúdo mínimo de fluoreto nas rochas magmáticas como sendo 8,29 por cento da quantia de P205, 
assumindo o fluoreto o conteúdo da apatita de 3,5 por cento. A média nas rochas ígneas e de 0,015 por cento 
de F -, não incluindo o fluoreto de outros minerais, especialmente nos anfibólios e micas, que são oriundas de 
substancias em estágio tardio de evolução magmática. Desta forma, quase um quinto do fluoreto de rochas 
magmáticas pode ser fixado na apatita, segundo RANKAMA (l963). 
 
 
2.2.2 - FLUORETO EM REGIÕES DE METAMORFISMO 

Certos minerais são compostos essenciais das rochas de metamorfismo regional e tem como constituintes 
hidróxidos e provavelmente quantidades de fluoreto, por exemplo, muscovita, biotita e anfibólios.  É mostrado 
que estes minerais podem ser facilmente produzidos sinteticamente na aplicação de grande pressão 
hidrostática, na presença de compostos de flúor, no caso dos anfibólios em presença de baixas temperaturas, 
segundo GOLDSCHIMIDT (1958). 
 
 
2.2.3 - FLUORETO EM PROCESSOS DE INTEMPERISMO E FORMAÇÃO DE SOLOS 

É provável algum aparecimento de fluoreto ocupando o lugar de hidróxidos, nos minerais do grupo da mica ou 
aparecendo em silicatos nos anfibólios e minerais "humitec" (contendo água). Mas a fluorita é facilmente 
dissolvida pela água na superfície, segundo GOLDSCHMIDT (1958). 
 
Minerais do grupo da apatita podem talvez permutar o fluoreto pelo hidróxido, mas o importante do processo e 
que, à medida que se da o processo, o reverso pode acontecer, em grande quantidade, isto e, a comprovação da 
dissolução do fluoreto através da circulação de águas na superfície, que não são fluoretadas ou 
insignificantemente com cimento fosfático GOLDSCHMIDT (1958). 
 
Existem processos naturais com poder de libertação do fluoreto em cristais de apatita ou em geral, processos 
onde podem dissolver ou alterar a quantidade de fosfatos. Estes processos são produzidos muito lentamente, e 
como exemplo citamos as soluções aquosas de acido carbônico, que produzem ataque agressivo à apatita. 
 
É irregular a distribuição de fluoreto nos solos. Análises de fluoreto em solo natural variam entre grandes 
limites; as médias regionais são da ordem de poucas centenas de ppm de F-, isto é, quase idênticas às 
encontradas nas rochas magmáticas (MARTINS NETTO, J.P.G, 2004). 
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2.2.4 - FLUORETO NA SEQUÊNCIA DE SEDIMENTAÇÃO 

Nos resíduos sedimentares, a quantidade de fluoreto é certamente pequena, por causa da apatita e da fluorita, 
serem muito solúveis, segundo GOLDSCHMIDT (1958). Mas os fragmentos de apatita são freqüentemente 
encontrados como areia e arenito, indicando a apatita, especialmente a fluorapatita, entre os minerais 
resistentes. Sedimento residual certamente retém uma pequena quantidade do elemento flúor nos 
borossilicatos. 
 
Nos arenitos são encontrados clastos grosseiros de muscovita, especialmente em camadas selecionadas pelo 
fluxo da água. Estes clastos são em alguns casos, derivados do granito e pegmatito granítico. Derivados de si-
licatos magmáticos podem conter diversas percentagens de fluoretos, inclusive pelo extenso poder que o 
fluoreto tem de reaparecer nos hidróxidos através da troca iônica (MARTINS NETTO, J.P.G, 2004). 
 
 
2.2.5 - FLUORETO EM ARGILAS 

A existência de fluoreto em argilas pressupõe a presença nestas, de minerais acessórios ricos no elemento. 
Assim sendo, as apatitas, as micas e a fluorita, mesmo em proporções mínimas, podem supostamente estar 
presentes. Além destes minerais, cuja existência é variável segundo a litologia regional, certas argilas 
apresentam capacidade para acondicionar íons fluoreto em sua estrutura. O mecanismo da substituição 
aniônica explica a presença de íons fluoreto na formação de argilominerais (MARTINS NETTO, J.P.G, 2004). 
. 
 
2.2.6 - FLUORETO NA ÁGUA 

O fluoreto está presente tanto na água superficial como na água subterrânea. A concentração de fluoreto em 
águas subterrâneas varia desde <1 ate 25 mg/l, ou mais, dependendo de fatores geológicos, químicos e físicos 
da área onde esta água se localiza. Na água superficial, as concentrações são menores, variando entre 0,01 a 
0,3 mg/l. Na água do mar a concentração média de fluoreto e 1,3 mg/l. (ALVES, 1986). 
 
 
2.2.7 - ORIGEM DO FLUORETO NA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

A principal fonte de fluoreto na água e proveniente da dissolução de fluorita e da apatita. Ainda pode ser 
encontrada pela dissolução de hornblenda e certas micas onde o F- substitui parte do grupo OH na estrutura 
mineral. 
 
Contrario aos cloretos, os fluoretos são menos solúveis. A solubilidade da fluorita é 8,7 PPM na água pura a T 
= 25°C. O íon complexo de fluorsilicato (SiF62-) parece bem mais solúvel que a fluorita. A solubilidade da 
fluorita aumenta com a temperatura e é influenciada pelo pH das soluções (GONI et al, 1973). 
 
Nas soluções com pH superior a 3,5 forma-se somente um pouco de HF. Um dos domínios favoráveis ao 
transporte do F- e aquele das águas de fumarolas em relação estreita com a atividade vulcânica (GONI et al, 
1973). 
 
De acordo com HEM (1970), concentrações mais elevadas que 1 PPM ocorrem nas águas sódicas e águas com 
fluoreto podem reagir com o cálcio nas rochas para forma (CaF2). 
 
 
3 . RESUMO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS 

Resumidamente, foram seguidas as seguintes etapas, compreendendo: perfuração, revestimento, 
desenvolvimento e teste de vazão no poço. 
 
1 – perfuração em 17 ½” por método rotativo direto, de 00 a 18 m, para o tubo de proteção sanitária (tubo de 
boca); 
 
2 – aplicação de 18 m de tubo de boca em aço com Ø 12 ¾”; 
 
3 – cimentação do tubo de boca; 
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4 – perfuração roto-pneumático de 18 a 360 m com Ø 9 7/8”; 
 
5 – perfilagem geofísica; 
 
6 – coleta de amostras de água em intervalos seccionados; 
 
7 – Interpretação de dados, determinação do intervalo a ser isolado e posição dos filtros; 
 
8 – aplicação no poço de fluído de perfuração a base de bentonita para melhor estabilidade e limpeza do furo; 
 
9 – descida de revestimento de 4” em aço, com filtros em 4” espiralados galvanizados reforçados; 
 
10 – descida de tubos para injeção de pré-filtro; 
 
11 – injeção de pré-filtro por tubos auxiliares no intervalo 360 a 215 m; 
 
12 – bombeamento prévio com ar comprimido para acomodação do pré-filtro; 
 
13 – conferência de medida do pré-filtro; 
 
14 – cimentação em calda, por tubos auxiliares, do intervalo entre 215 a 000 m (9,5 m³ de cimentação); 
 
15 – descida de tubulação de ar e bombeamento com ar comprimido; 
 
16 – desenvolvimento do poço com dispersante a base de hexametafosfato de sódio; 
 
17 – ensaio de vazão com bomba submersa; 
 
18 – novo desenvolvimento do poço com a utilização de NO RUST; 
 
19 – teste de vazão; 
 
20 – desinfecção final 
 

 

4. PERFILAGEM GEOFÍSICA 

Ao término da perfuração foi realizada Perfilagem Geofísica em duas corridas colhendo dados de 
Resistividade, Radiação Natural, Sônico, e perfis auxiliares compreendendo:  
 

GAMA (Nat) RES ( 4n) DESVIO (sang) TIME (f) 

SP LATERAL VSH TIME (n) 

RES (fl) TEMPERATURA BHC-DELT POR (EFF)  

RES( 16n) AZIMUTE (samgb) DELTAT POR (SON) 

 
 
Estes dados foram comparados com as amostras de calha, e interpretados por programa apropriado, gerando o 
“Perfil de Indução Interpretado” demonstrado na Figuras 02 e 02A, que inclusive contempla a separação das 
Formações Geológicas atravessadas e suas litologias. 
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Figura 2. Perfil de Indução Interpretado do poço de 00 a 265m. 
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Figura 2A. Perfil de Indução Interpretado do poço, em maior detalhe a partir dos 270 m  
( intervalo de produção de poço). 

 
 
5. DADOS CONSTRUTIVOS  

Conforme já descrito, o poço foi cimentado dos 00 aos 215 m, isolando desta forma os sedimentos do Grupo 
Passa-Dois, em especial a Formação Irati, que tem potencial mais elevado de produção de água com teor de 
flúor acima dos limites da potabilidade. 
 
O intervalo de produção se concentrou no Grupo Tubarão com aproveitamento da Formação Tatuí e em 
especial a Formação Itararé. 
 
O perfil construtivo final está demonstrado na Figura 03 abaixo. 
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Figura 3. Perfil Geológico e Construtivo do Poço GUAREÍ – CAMPININHA/PEREIRAS. 

Perfil Geológico Legenda - Projeto sem escala

Corumbataí

PROJETO ESQUEMÁTICO DE POÇO TUBULAR    PROFUNDO

Cimentação

Pré-filtro

360 m

18m/ 17.1/2”

359 m/4”

Tubos 
Aço preto  4”

Itararé

Tatuí

Iratí

Terezina
/Serra-Alta

205 m

120 m

Iratí

Tatuí

0 m

360 m/9.7/8”

215 m

Filtro espiralado
 galvanizado reforçado  4”

314 m
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O volume total de cimentação foi de 11,0 m³ sendo 1,5 m³ utilizado na cimentação do tubo de boca, e 9,5 m³ 
na cimentação do espaço anelar 9 7/8” x 4” entre os 00 a 215 m de profundidade. 
 
O pré-filtro utilizado foi do tipo Pirambóia, em volume de 6,7 m³ e sua granulometria de 1,0 a 2,0 mm. 
 
Durante a perfuração foram observadas as seguintes fraturas e indicações de vazão: 
   
  82 m   – fratura seca 
207 m   – fratura em arenito, com pouca água 
296 m   – fratura com água 
336 m   – fratura com água 
344 a 360 m – arenito com água. 
 
A posição dos tubos e filtros esta detalhada nas Tabelas 1 e 2 abaixo. 
 

POSIÇÃO DOS TUBOS LISOS 

De (m) A (m) Diâmetro (mm) Ø (pol.) Material 

+0,50 232,57 100 4” Aço preto 

241,10 263,68 100 4” Aço preto 

267,68 269,68 100 4” Aço preto 

273,68 286,26 100 4” Aço preto 

290,26 302,74 100 4” Aço preto 

311,77 314,13 100 4” Aço preto 

323,16 329,60 100 4” Aço preto 

335,63 342,07 100 4” Aço preto 

348,10 350,00 100 4” Aço preto 

354,00 359,00 100 4” Aço preto 

 

POSIÇÃO DOS FILTROS 

De (m) A (m) Diâmetro (mm) Ø (pol.) Material 

232,57 241,10 100 4” Espiralado Galvanizado 

263,68 267,68 100 4” Espiralado Galvanizado 

269,68 273,68 100 4” Espiralado Galvanizado 

286,26 290,26 100 4” Espiralado Galvanizado 

302,74 311,77 100 4” Espiralado Galvanizado 

314,13 323,16 100 4” Espiralado Galvanizado 

329,60 335,63 100 4” Espiralado Galvanizado 

342,07 348,10 100 4” Espiralado Galvanizado 

350,00 354,00 100 4” Espiralado Galvanizado 

     

 
Tabelas 1 e 2. com a posição dos tubos lisos e filtros. 
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6 . DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZÃO 

Apesar de o poço ter sido perfurado com ar comprimido, para se aumentar a segurança na descida do 
revestimento e garantir que não houvesse deposição de sólidos no fundo do poço, foi aplicado no poço fluido 
de perfuração, e este fluido aplicado foi a base de bentonita.  
 
Temos que considerar inda que mesmo a perfuração com ar-comprimido, que utiliza de água + agente 
espumante como fluido de perfuração, atravessando intervalos de siltitos e argilitos acaba incorporando estes, 
ou seus elementos constituintes, ao fluído, que percorre toda a extensão dos 360 m de poço e pode aderir às 
paredes do furo. As diferenças de pressão dentro do furo, em função das manobras da perfuração, também é 
fator que pode interferir em maior ou menor entrada do fluído nos intervalos permeáveis das Formações 
Geológicas. 
 
Os fatores descritos acima indicaram que o processo de desenvolvimento fosse observado com cuidado. Após 
a primeira etapa usual de desenvolvimento com produtos a base de hexametafosfato de sódio o poço foi 
testado com bomba e a vazão específica obtida de 0,1937 m³/h/m ficou abaixo do esperado, e assim foi 
proposto um novo desenvolvimento com o agente a base de ortofosfatos de características ácidas para 
verificação da ação deste outro agente. 
 
Neste novo desenvolvimento foram aplicados 40 litros do agente NO RUST e efetuado uma recirculação de 
fluidos no poço com a própria bomba de teste instalada. Logo após a aplicação já foi notada alteração na 
qualidade da água, assumindo esta uma colocação típica da presença de fluído de perfuração e sua dispersão 
(Foto 01).  
 

 
 
Foto 1. Detalhe de alterações de qualidade da água durante o desenvolvimento, após a aplicação 
de agente a base de ortofosfatos ácidos. 
 

Temos que ressaltar que a aplicação do NO RUST foi efetuada depois do poço ter sido desenvolvido por 
metodologia convencional e testado com bomba (primeiro bombeado com ar comprimido, depois aplicado 
hexametafosfato de sódio, novamente bombeado com compressor e por fim teste com bomba), e mesmo 
assim, depois de todas estas operações a aplicação deste novo agente proporcionou a dispersão e remoção de 
resíduos da perfuração que ainda permaneciam presentes no poço, e aumento da produção de água, 
comprovados pela alteração na qualidade da água e pelos resultados do teste vazão seguinte. 
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A vazão específica após o desenvolvimento com produtos a base de hexametafosfato era de 0,1937 m³/h/m, 
passando para 0,2321 m³/h/m, após a aplicação do agente a base de ortofosfatos ácidos, que representou um 
aumento da ordem de + 19,82 % nesta vazão (Gráfico 1), e assim o poço apresentou vazão final de produção 
de 4,95 m³/h, com nível dinâmico aos 212,32 m e rebaixamento específico de 4,30 m/m³/h. 
 

 

Gráfico 1. Vazão específica no poço antes e após o desenvolvimento com o agente NO RUST. 
 
O teste de vazão final foi efetuado em 2 etapas, sendo a primeira de vazão máxima e uma segunda de 50% e a 
interpretação do teste está detalhada na Tabela 3 e Gráficos 2 e 3. 
 

 
 
Tabela 3. Dados e Interpretação do Teste de Vazão. 
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Aumento da vazão específica após o 
desenvolvimento com o agente NO RUST

Poço: 1 Município: Guareí

Proprietário: SABESP Local: Capininha/Pereiras

tipo: Bomba submersa marca: Ebara potência (cv) 6

diam.(pol.): 3.5/8 modêlo: 4 BPS-5 prof.crivo (m): 244

Prof. N.E.(m): 191,00  referência de medidas: solo

              Início         Término

Data 9/3/2008 hora: 6:20 data: 10/3/2008 hora: 18:20

Q (m3/h) N.D.(m) s med (m) s/Q (m/m3/h) Q/s (m3/h/m) duração (h) s calc (m) s/Q calc (m/m3/h)

0 0 0
2,48 201,65 10,65 4,294355 0,232864 4,00 10,65 4,2944

4,95 212,32 21,32 4,307071 0,232176 30,00 21,32 4,3071

Equação tipo: s=B*Q+C*Q^2 Q/s (m3/h/m) = 0,232176

B = 4,2816 s/Q (m/m3/h) = 4,307071

C= 0,00514812   Eficiência  (BQ/(BQ+CQ^2)x100)=  99,4%

Vazão 1 (m3/h): 4,00 Nível Dinamico 214,00 20h/dia Prof. instalação da bomba (m): 234,00

Vazão 2 (m3/h): 5,00 Nível Dinamico 216,00 20h/dia Prof. instalação da bomba (m): 234,00

Interpretação:  Geólogo Fernando Wili Bastos Franco Filho  Data: 12/3/2008

 Para a vazão de 5m3/h, recomenda-se a instalação de edutores de 2"  

CONDIÇOES DE OPERAÇAO PREVISTAS

                     DADOS DO TESTE   DE   BOMBEAMENTO

     INTERPRETAÇÃO

EQUIPAMENTO DE TESTE

+19,82 % 
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Grágicos 02 e 03 da Interpretação Gráfica do Teste de Vazão 

 
 

7. RESULTADOS DAS ANÁLISES DE ÁGUA 

Após a perfilagem geofísica foram realizadas coletas de água aos 200, 290, 320 e 355 m, com obturação do 
poço nestes intervalos, buscando menores teores de flúor e a comprovação de que a água proveniente do 
aqüífero Passa-Dois, em especial a Formação Irati, poderia conter teores de fluoreto mais elevados, se 
comparado com o aqüífero Tubarão (Tabela 4 e Gráfico 4). 
 

RESULTADOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

Coleta  200 m 290 m 320 m 355 m 
Água final 

do poço pronto 

pH ( temp°C) 9,9 (22,3) 9,7 (22,7) 9,6  (22,9) 9,6 (22,8) 9,4 (25,3) 

Fluoretos (mg/l) 5,65 0,76 0,45 0,27 0,36 

Dureza (mg/l) 5,02 4,73 4,43 5,22 3,84 

Alcali. Total (mg/l) 431,43 296,31 208,95 149,05 202,98 

Cloretos (mg/l) 7,03 3,02 2,37 1,63 1,94 

Ferro (mg/l) 7,03 3,02 2,37 1,63 * 

Manganês 0,06 0,04 0,07 0,02 * 

“*” – Resultado ainda não disponível na data de elaboração deste trabalho. 
 
Tabela 4. Resultados comparativos das análises de água realizadas aos de 200, 290, 330 e 350 m e 
da água final do poço terminado. 
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Os resultados obtidos comprovaram esta teoria, e demonstraram que se podia obter água do Tubarão com 
teores de Fluoreto dentro dos limites da potabilidade. 
 
A Qualidade da água final do poço, após o revestimento e cimentação com, isolamento do Grupo Passa-Dois, 
demonstrou resultados animadores no tocante ao fluoreto, sendo este medido em 0,36 mg/l.  
 
 

 
 
Gráfico 4. Resultados Gráficos de Fluoreto, Ferro, Manganês e Cloreto presente na água do poço 
nas profundidades de 200, 290, 330 e 350m. 

 
 
8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os resultados das análises de água coletadas na perfuração demonstraram que o intervalo isolado por 
cimentação, compreendendo os sedimentos do Grupo Passa-Dois, apresentava teores mais elevados do íon 
fluoreto na água (máximo de 5,65 mg/l). Valores da ordem de 0,76 a 0,27 mg/l de fluoreto, no Grupo Tubarão, 
indicaram o intervalo as ser aproveitado para produção de água no poço. 
 
O resultado de análise de água final do poço, de 10.03.2008 (após o término dos serviços), demonstrou um 
valor de 0,36 mg/l de fluoreto na água deste Poço Guareí - Campininha, estando dentro dos limites da 
potabilidade estabelecidos pela Portaria Federal 518 do Ministério da Saúde, que permite a utilização desta 
água sem a necessidade de tratamento para remoção de Flúor. 
 
Estes resultados atestam a eficiência da metodologia empregada, pois foram obtidos os resultados esperados de 
melhoria da qualidade da água relativa ao teor de fluoreto presente. 
 
Quanto ao desenvolvimento, à aplicação do agente NO RUST para o desenvolvimento proporcionou um 
aumento da vazão específica em + 19,82 % em um poço desenvolvido com Hexametafosfato e testado 12 
horas, demonstrando que podem ser obtidos resultados melhores com aplicação de novos agentes, do que os 
obtidos com os produtos utilizados ao longo dos últimos anos.  
 
Baseado neste, e em outros resultados em poços SABESP, recomenda-se que o desenvolvimento dos poços 
seja agora efetuado com agentes a base de ortofosfatos de características ácidas ao invés de hexametafosfato 
de sódio, como feito atualmente. 
 
Os resultados deste poço relativos à sua Eficiência Hidráulica (99,40%) e baixa Perda de Carga Construtiva 
(C= 0,005148) reforçam esta recomendação, pois um desenvolvimento mais eficiente permite exploração de 
maiores vazões nos poços, com conseqüente melhora no abastecimento, redução de custos operacionais e 
aumento de receita. 
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Do ponto de vista de custos imediatos no projeto de perfuração, a diferença de preços entre os agentes é 
compensada pela quantidade de um ou outro a ser aplicada, além de que o desenvolvimento com ortofosfatos 
de características ácidas se mostrou mais rápido, com conseqüente redução do número de horas de 
bombeamento com compressor a serem executadas, que tem valor importante no montante destinado ao 
desenvolvimento dos poços. 
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