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resumo 
 

 

Com o aumento das necessidades hídricas da população é de grande 
importância recorrer a alternativas de captação de água. A água subterrânea, 
para além de apresentar uma menor suscetibilidade à poluição, também 
apresenta variações de nível mínimas, comparativamente à água superficial, 
sendo por isso uma boa alternativa. 
O presente trabalho, que visa descrever o trabalho realizado, durante um 
semestre de estágio na empresa Captágua – Captações de água, Lda., pretende 
apresentar os processos associados à construção de uma captação de água 
subterrânea. É de igual importância as fases preparatórias de um furo, bem com 
a manutenção do mesmo. 
Com base no acompanhamento de obras, proporcionado pela empresa, foi 
possível adquirir conhecimentos relevantes relativamente aos métodos de 
perfuração e ferramentas a utilizar, assim como na colocação da coluna de 
revestimento e do material de preenchimento do espaço anelar. 
O conhecimento dos procedimentos associados à limpeza da captação assim 
como os associados aos ensaios de caudal é também essencial para uma 
exploração sustentável de uma captação. Nesse sentido a empresa 
proporcionou também o acompanhamento da realização desses ensaios, quer 
após a conclusão da construção do furo, quer em situações anómalas. 
Como complemento é apresentado neste trabalho um caso de estudo referente 
a uma perfuração e também um ensaio de caudal realizado noutra captação, 
antes da colocação definitiva do equipamento de bombagem.  
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abstract 

 
With the increasing water need of the population, it is very important to use water 
abstraction alternatives. Groundwater compared to surface water, is less 
susceptible to pollution and it presents annual minimal water level variation, being 
considered as a good alternative. 
This work, which describes the work performed during 6 month in Captágua – 
Captações de Água, Lda., and aims to present the processes involving the 
construction of groundwater boreholes. Equally, importance is given to the 
preparatory phases of a borehole as well as it maintenance. 
Based on the fieldwork monitoring, provided by the company, it was possible to 
acquire relevant knowledge about the drilling methods and tools used, as well as 
the placement of casing, gravel and sealing application. 
Development and pump testing are essential for a sustainable exploitation of a 
borehole, and therefore implemented, either after the construction of the borehole 
or in anomalous situations. 
In addition, in this work, the author presents a case study regarding a drilling of a 
borehole for groundwater supply and another case study showing a flow test 
performed in other borehole before the design and installation of the pumping 
equipment. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

O planeta Terra apresenta aproximadamente 70% da sua superfície terrestre coberta por água, 

maioritariamente salgada, o que levou a ser conhecido vulgarmente como “Planeta Azul”. A 

água é, portanto, um elemento muito importante, que para além de ter sido o berço e o meio 

de proliferação das primeiras formas de vida, foi e é imprescindível para a sobrevivência de 

todos os organismos vivos que existem ou já existiram no planeta. 

A água pode ser classificada de uma forma geral como água doce ou salgada, contudo as suas 

disponibilidades diferem muito. Enquanto que a água salgada se encontra em grande 

quantidade apenas 2,5% de toda a água existente corresponde a água doce, a qual é essencial 

para a sobrevivência de muitos organismos como é o caso do Homem. Segundo Shiklomanov 

(1993) dessa porção de água doce existente no planeta, 68% encontra-se sob a forma de 

glaciares e calotes polares, 30% encontra-se retida em aquíferos e por isso designada como 

água subterrânea e os restantes 2% encontram-se na constituição dos seres vivos, atmosfera, 

rios entre outros (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1- Distribuição da água existentes na Terra [W1]. 

Apesar da comunidade científica classificar a água como um recurso natural renovável, a sua 

utilização depende principalmente da sua qualidade sendo a mesma influenciada pela forma 

como é utilizada pelas populações. Este recurso é utilizado em diversas vertentes, 

nomeadamente a nível do domínio pessoal (higienização e consumo), domínio económico 

(utilizada em indústrias), domínio público (utilizada por bombeiros, regas de jardins públicos), 

domínio ambiental (criação de charcos, lagos, manutenção de vida aquática etc.). 
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Atualmente a poluição das massas de água é um problema ambiental bastante grave causado 

por diversas atividades antropogénicas. A indústria, a agricultura, a energia, e até a falta de 

sensibilidade da população são os maiores causadores de poluição dos recursos hídricos 

segundo a APA (2015). Face às alterações climáticas e à crescente urbanização é necessário 

exercer medidas que previnam estas recorrentes poluições e que tornem as indústrias e as 

populações mais responsáveis e conscientes. 

A exploração de novas fontes de água doce, como é o caso dos aquíferos, está interligada com 

as necessidades populacionais, com o aumento da poluição das fontes mais acessíveis de água 

superficial e também com a utilização excessiva do recurso. O estudo, a exploração e a 

utilização de águas subterrâneas demonstram ser de grande utilidade para a atualidade bem 

como para o futuro uma vez que é de extrema importância satisfazer as necessidades hídricas 

de uma população em crescimento e as gerações futuras. 

Assim é de extrema importância sensibilizar as populações locais acerca das principais fontes 

de poluição dos recursos hídricos, para um consumo sustentável e uma boa gestão da água 

que se encontra muitas vezes desvalorizada. 

1.1 – O Ciclo da Água 

Uma das 4 “esferas” estruturais que compõem a Terra é a Hidrosfera. A Hidrosfera representa 

toda a camada de água existente na Terra desde água superficial, subterrânea e até mesmo 

atmosférica. O Ciclo da água, tal como o nome indica, trata-se de um ciclo em que atuam 

todos os processos pelos quais a água se move e altera, podendo a mesma apresentar-se sob 

a forma de 3 estados físicos: sólido, líquido ou gasoso (Figura 1.2). Uma vez que se trata de um 

ciclo não há um ponto inicial nem um final da água uma vez que a mesma está sempre em 

movimento graças à energia solar e à gravidade. 

 

Figura 1.2 - Ciclo Hidrológico [W2] 
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A evaporação das superfícies aquáticas (oceanos, lagos, albufeiras) e a evapotranspiração são 

dois processos responsáveis pela ascensão das moléculas de água pela atmosfera. Em certo 

ponto, essas moléculas sofrem condensação formando assim as nuvens que são transportadas 

pelas correntes de ar. A aglutinação crescente das gotículas de água que compõem as nuvens, 

faz com que se tornem cada vez mais pesadas chegando ao limite da capacidade de retenção 

da humidade no ar dando assim origem à precipitação. A precipitação pode ocorrer sobre a 

forma de chuva ou neve dependendo de vários fatores como a altitude e a temperatura 

(Hipólito e Vaz, 2013). 

Ao atingir a superfície terrestre, a água proveniente da chuva pode seguir diversos destinos 

por escoamento superficial e por infiltração (Baptista, 2016). A água que se infiltra no solo, por 

sua vez, pode ser absorvida pelas raízes das plantas ou percolar até atingir um aquífero que 

em conjunto com a água que circula sob a forma de escoamento superficial são responsáveis 

por abastecer os cursos de água como rios e oceanos. Após chegar aos cursos de água o ciclo 

volta a repetir-se de igual forma. 

1.2 – Água Subterrânea 

Tal como referido anteriormente, após um evento de precipitação, a água acumulada na 

superfície terrestre que não circula sob a forma de escoamento superficial, acaba 

eventualmente por se infiltrar no solo, dependendo de fatores como a geologia e o clima da 

região/local. Para um melhor entendimento sobre a formação e circulação de água subterrânea 

é necessário um conhecimento básico sobre a distribuição vertical da mesma. 

A parte subsuperficial do solo pode dividir-se em duas secções, uma zona de aeração que se 

apresenta mais à superfície e uma zona de saturação a qual é sobreposta pela primeira (Figura 

1.3). 

 

Figura 1.3 - Distribuição vertical da água subterrânea [W3]. 
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A zona de aeração, também conhecida por zona não saturada, é constituída por conteúdo 

sólido, ar e água retida por forças capilares. Por outro lado, a zona de saturação, apresenta 

água a preencher a totalidade de espaços vazios no solo sendo por isso designada como água 

subterrânea. À separação destas duas zonas atribui-se o nome de nível freático, que é definido 

como a linha abaixo da qual os poros encontram-se totalmente preenchidos por água. 

A água subterrânea, propriamente dita pode ser referida como a água que se encontra na zona 

saturada (Figura 1.3), cujo movimento esta inteiramente dependente da força da gravidade. O 

movimento descendente da água no solo até à zona saturada é então responsável pelo 

processo de recarga das formações geológicas que permitem o armazenamento e a 

transmissão de água as quais se designam por aquíferos (Custódio e Llamas, 1976). Mas nem 

todas as formações se comportam da mesma maneira, havendo características inerentes a cada 

tipo de formação. Com características diferentes de um aquífero existem, os aquitardos, os 

aquifugos e os aquicludos (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4 - Tipos de Aquíferos (adaptado de Mota, 2016). 

Os aquíferos dizem respeito a unidades saturadas responsáveis pela alimentação de outras 

massas de água como oceanos, rios ou lagos. Pode ser extraída água uma vez que os mesmos 

permitem o armazenamento e a circulação deste fluído. Nem todos os aquíferos atuam da 

mesma forma, dependendo das características específicas dos mesmos nomeadamente da sua 

constituição e da pressão da água no mesmo. 

Os aquicludos são formações caracterizados por serem constituídos por camadas 

impermeáveis que retêm água (ex. argilas) mas não possibilitam a circulação da mesma, 
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enquanto que os aquitardos são compostos por camadas de natureza semipermeável que 

permitem o armazenamento de quantidades apreciáveis do recurso e, embora que de forma 

reduzida, a circulação do mesmo. Apesar da sua exploração não ser economicamente rentável, 

os aquitardos podem ser deveras importantes na recarga de aquíferos adjacentes. 

Contrariamente os aquifugos são formações impermeáveis em que não ocorre o 

armazenamento nem a circulação de água. Um exemplo de um aquifugo é o granito não 

fraturado e inalterado (Duarte, 2013). 

A pressão de água dentro dos aquíferos varia, fazendo com que os mesmos tenham atribuições 

diferentes, a destacar (Figura 1.5): 

Aquífero confinado (ou cativo) - nestas formações o nível piezométrico ultrapassa o limite 

superior do próprio aquífero uma vez que no mesmo, a água encontra-se a pressão superior 

à pressão atmosférica. Quando um aquífero cativo é perfurado a água tende a subir, ao qual 

se atribui o nome de artesianismo, que é considerado como artesianismo positivo nas 

situações em que a água ultrapassa a cota do terreno, como um repuxo. Apresenta-se limitado 

por camadas impermeáveis inferior e superiormente sendo recarregado em zonas próprias 

para esse fim. É muito vantajoso tirar proveito deste tipo de aquíferos uma vez que os mesmos 

apresentam uma variação relativamente pequena dos níveis de água ao longo de um ano 

(Figura 1.5). 

Aquífero livre - este tipo de aquífero encontra-se limitado inferiormente por uma camada 

impermeável ou pouco permeável não estando limitado superiormente. Na zona mais 

superficial, na superfície freática, a carga de pressão encontra-se idêntica à pressão 

atmosférica, tendendo a mesma a aumentar com a profundidade. Diz respeito ao tipo de 

aquífero mais explorado, principalmente através de poços, onde a recarga do mesmo é 

realizada através da precipitação (Figura 1.5). 

Relativamente a outro tipo de aquíferos, os semi-confinados, estes são limitados por 

formações de permeabilidade reduzida, mas que permitam a circulação vertical da água (Figura 

1.5). 

 

Figura 1.5 - Tipos de aquífero, quanto à pressão da água (Comissão Setorial para a Água, 2012) 
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Nem todos os aquíferos são compostos do mesmo material, sendo que por esse motivo, 

diferenciou-se o tipo de aquíferos consoante o meio em que os mesmos ocorrem: Os aquíferos 

porosos ocorrem em formações essencialmente sedimentares, em que a água circula nos poros 

existentes entre o material, os aquíferos cársicos são formações em que a água circula em 

cavidades resultantes da dissolução dos materiais constituintes, os aquíferos fissurados, 

apresentam, tal como o nome indica, fissuras por onde a água circula, e são constituídos por 

materiais de origem metamórfica e/ou magmática (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6 - Tipos de aquíferos quanto à sua constituição (Comissão Setorial para a Água, 2012) 

1.3. Exploração e Armazenamento da Água 

A água tem sido muito importante para o Homem desde há muito tempo e com o aumento 

da necessidade em utilizar este recurso, as sociedades mais antigas desenvolveram 

infraestruturas para possibilitar o armazenamento e o transporte em grandes quantidades do 

mesmo. Prova disso, são as civilizações na Mesopotâmia, que têm a sua evolução inteiramente 

relacionada com a utilização da água para fins agrícolas. Os nómadas estabeleceram-se assim 

nas zonas áridas existentes entre os rios Eufrates e Tigre e aproveitaram-se das condições que 

os mesmos ofereciam, das quais se destaca a quantidade de matéria orgânica que os mesmos 

depositavam sobre os terrenos. Por outro lado, as cheias imprevisíveis assolavam a região que, 

em certas situações, acabavam por estragar as culturas (Mays, 2010). 

Segundo Tamburrino (2010), para solucionar este problema os nómadas desenvolveram uma 

rede de canais que permitiram não só levar a água até locais onde era impossível a mesma 

chegar bem como ter um melhor controlo das cheias nos campos agrícolas. Em certas 

situações as cheias permitiam aos nómadas circular através dos canais para fins comerciais. 

Com estes avanços foram-se estabelecendo agregados populacionais dando origem assim às 

primeiras cidades. 
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Por outro lado, e segundo Hipólito e Vaz (2013), um outro marco do avanço tecnológico das 

populações é a barragem mais antiga do mundo, Sadd-El-Kafara, situada no Egipto e datada 

de 2900 a.C. (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7 - Destroços da Barragem Sadd el-Kafara [W4] 

A sua construção foi sem dúvida um importante avanço da civilização egípcia a níveis da 

engenharia, gestão da água e consequentemente de todas as atividades que dependiam deste 

bem como é o caso da agricultura.  

Também por volta dessa época surgiram estruturas muito úteis na medição do nível freático e 

que, por terem sido encontrados ao longo do rio Nilo, foram designados por nilómetros (Figura 

1.8) (Hipólito e Vaz, 2013). Os nilómetros consistiam em poços de largura considerável com 

um pilar que marcava a variação dos níveis da água. Embora tenham sido utilizados durante 

várias gerações, muitos nilómetros encontram-se atualmente em ruínas. 

 

Figura 1.8 - Nilómetro de Ilha de Rhoda [W5] 
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A evolução das infraestruturas ocorreu em diversos continentes, incluindo por exemplo a Ásia, 

onde sob o comando de um Engenheiro chamado de Yu, em 2200 a.C. a China conseguiu 

combater as grandes cheias que assolavam várias zonas do país. Para isso Yu utilizou todo o 

seu conhecimento na construção de canais e barragens de forma estratégica de modo a 

orientar as massas de água numa outra direção que não a das aldeias. Mais tarde foi feito 

imperador e é hoje conhecido como Yu, o Grande (Hipólito e Vaz, 2013). 

Na antiga Babilónia, o Imperador Hamurabi utilizou o seu poder para criar um código, ao qual 

deu o seu nome, de boa utilização dos diques e barragens, cujo objetivo era ter o máximo de 

controlo das cheias existentes nos rios Eufrates e Tigre em 1700 a.C. [W6]. 

Em certos locais a escassez de água superficial dificulta o abastecimento e fornecimento de 

água às populações, sendo de extrema importância o desenvolvimento de alternativas para 

captar água em profundidade. 

As evidências da construção dos primeiros poços têm origem na Ásia, mais especificamente 

da China em 5.000 a.C. Em 300 d.C. há registos de construções de poços realizadas com 

mecanismos artesanais à base de tubagens de bambu e brocas de ferro. Este mecanismo, 

apesar de revolucionário, apresentava progressão lenta e exigia um número elevado de 

operadores pelo que caiu em desuso (Kuhn, 2004). 

Outra das alternativas criadas trata-se do Shaduf (Figura 1.9), um instrumento que é capaz de 

elevar quantidades consideráveis de água de pouca profundidade.  

 

Figura 1.9 - Ilustração esquemática da utilização de um shaduf [W7] 

Criado na idade do Bronze, nos anos 2.000 a.C., este sistema consiste numa pedra ou um 

contrapeso, preso numa extremidade de uma vara que, por sua vez, se encontrava apoiada 

sobre um mastro (Mays, 2010). Na outra extremidade prendia-se uma corda com um recipiente 

capaz de recolher a água, e com movimentos verticais era possível fazer a recolha. Apesar de 

necessitar de um manuseamento fácil, este instrumento apresentava alguma lentidão na 
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recolha da água tendo também limitações de utilização consoante a profundidade (Berking, 

2018). 

Na Mesopotâmia, por volta de 1.000 a.C., foram criadas estruturas de captação de água 

subterrânea em colinas, chamadas de qanats (Figura 1.10). 

 

Figura 1.10 - Ilustração da estrutura de um qanat A) Visualização em perfil B) Visualização aérea (extraído de 

Lightfoot, 1995) 

Estas estruturas consistem na perfuração de um poço vertical, a que se dá o nome de poço 

mãe (mother well), que atinge o nível do aquífero estando assim em contacto com a água. 

Perpendicularmente ao poço mãe, ou seja, na horizontal era construído um outro poço com a 

inclinação necessária para que a água escorresse através dele (Lighfoot, 1996). Embora 

apresentem um sistema bastante simples, exigem esforços na construção.  

Na Grécia e na Roma as preocupações centraram-se em volta da origem da água. Os Gregos 

Anaxágoras e Teofrasto apresentaram hipóteses muito próximas do conceito atual de ciclo 

hidrológico enquanto que o Romano Vitrúvio fazia já referência à existência de um fluxo 

subterrâneo. 

Com o início do Renascimento as ideologias tornaram-se mais concretas: Da Vinci, Bernard 

Palissy, Pierre Perrault e Edme Mariotte, entre outros, contribuíram para um melhor 

conhecimento da hidrogeologia. 

A partir do século XVIII foram realizados estudos mais complexos dos quais se destacam os de 

Bernoulli, Darcy, Thiem e Dupuit, que ainda têm a sua importância nos tempos atuais. 

Com a vasta gama de instrumentos que foram desenvolvidos até aos dias de hoje foi possível, 

com o passar dos anos, a recolha de dados hidrológicos e registo dos mesmos para 

comparações futuras. Um dos instrumentos que ainda hoje é muito utilizado na recolha de 

dados trata-se do pluviómetro, equipamento esse que é referido pela primeira vez por Cautília, 

em 300 a.C. (Dooge, 2004), 
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1.4. Estágio Curricular na Empresa Captágua – Captações de Água, Lda. 

No âmbito da unidade curricular “Dissertação/Projeto/Estágio” do segundo ano do Mestrado 

em Geomateriais e Recursos Geológicos da Universidade de Aveiro, em parceria com a 

Universidade do Porto, foi celebrado um acordo de estágio com a duração de 6 meses nas 

instalações da empresa “Captágua – Captações de Água, Lda.” localizada em Vagos (Figura 

1.11). 

 

Figura 1.11 - Instalações da Empresa Captágua – Captação de Água, Lda., em Vagos. 

 

A Empresa Captágua – Captações de Água, Lda., fundada em 1977, encontra-se atualmente 

sediada em Leiria e com filiais em Vagos (distrito de Aveiro) e Chamusca (distrito de Santarém). 

A empresa dedica-se principalmente à construção de furos de captação de água subterrânea 

para diversas entidades nos ramos da agricultura, indústria, de particulares, entre outros. Com 

mais de 40 anos de experiência em captações de água e com a preocupação crescente em 

garantir a qualidade, respeito e sustentabilidade dos recursos naturais, a Empresa Captágua – 

Captações de Água, Lda. evoluiu ao longo da sua história, adotando diversas tecnologias e 

expandindo o seu leque de serviços de forma a oferecer a solução mais indicada para o cliente. 

Dentro destes novos serviços é possível destacar a execução de furos horizontais, furos de 

geotermia, de biogás, piezométricos e de rebaixamento de nível freático, montagem de 

sistemas de bombagem, ensaios de caudal e diagrafias. 

Para além das obras de construção, a Empresa Captágua – Captações de Água, Lda. também 

prioriza o licenciamento prévio a manutenção destas efetuando assim serviços de limpeza e 

recuperação de furos, vídeo-inspeções de furos e montagem de sistemas de águas. 

O trabalho realizado pela Empresa Captágua – Captações de Água, Lda., ao longo dos 42 anos, 

tem sido feito de forma a que sejam defendidos o ideais da empresa os quais são o respeito, 

o rigor, a fiabilidade, a flexibilidade e a qualidade. Assim a satisfação garantida dos seus 

clientes, a qualidade dos serviços prestados, o uso sustentável e preservação dos recursos 

aquíferos e a promoção de novos mercados e serviços fazem com que a Captágua seja 
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considerada uma empresa de renome neste setor. Para exercer as suas funções a empresa 

conta com o Alvará Refª LA010053.2016.RH4A para exercício de atividade. 

1.4.1. Trabalho realizado na empresa 

O estágio, de duração de 6 meses, que se iniciou em julho de 2018 e teve o seu término em 

janeiro de 2019, contou com a supervisão da Responsável pela empresa e Engenheira Geóloga, 

Joana Filipa Pereira Duarte e pelo coordenador da filial de Vagos e Engenheiro Geólogo, Luís 

Costa. 

Durante o período de estágio existiu um envolvimento do estagiário nas diferentes atividades 

desenvolvidas na empresa de entre as quais se destacam: 

(a) Pedidos de licenciamento para a execução da captação de água no portal da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), inicialmente com a supervisão do Engenheiro Luís Costa. Após 

as emissões das licenças foram acompanhadas as obras de realização de várias captações de 

água subterrânea e também de montagens de sistemas de bombagem; 

(b) Acompanhamento das diferentes fases da obra designadamente na identificação do 

método de perfuração a adotar, na perfuração, na execução do tanque de lamas, no 

entubamento e colocação de material para preenchimento de espaço anelar, até ao ensaio de 

caudal. Durante a obra foram transmitidos conhecimentos sobre Higiene e Segurança no 

Trabalho, bem como ensinamentos sobre o manuseamento das máquinas utilizadas no 

procedimento da obra; 

(c) Utilização do software PHC CS para registo de stocks, criação de ficha de cliente, emissão 

de faturas, realização de orçamentos para futuro envio e registo de captações realizadas pela 

empresa. 

(d) Realização de inventários periódicos dos materiais na construção utilizados na construção 

duma captação de água designadamente ao nível do material de revestimento, material de 

bombagem e materiais de ligação. 

(e) Elaboração do relatório final de furo após o término da obra e em que constam informações 

referentes às características do furo de captação. 

(f) Integrado no leque de serviços que a empresa dispõe, foram também observadas limpezas 

de captações de água subterrânea para além da realização de testes de condutividade e de 

vídeo inspeções de furos. 

1.4.2. Objetivos e estrutura do trabalho desenvolvido 

No âmbito da unidade curricular Dissertação/Projeto/Estágio do plano curricular do Mestrado 

em Geomateriais e Recursos Geológicos foi proposto o seguinte tema “ESTÁGIO NA EMPRESA 

CAPTÁGUA – DIMENSIONAMENTO E EXECUÇÃO DE CAPTAÇÕES DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS”. 

No âmbito do programa de trabalhos proposto definiram-se como objetivos principais 

permitir ao estagiário um enriquecimento de experiência nas vertentes empresariais, 
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geológicas e pessoais. Foi desde sempre incentivada a autonomia e a transmissão de vários 

conhecimentos por todos os integrantes do quadro trabalhador da Captágua, sendo este o 

maior contributo obtido através do estágio. 

Com a presente dissertação pretende-se elucidar os processos envolventes da estruturação de 

uma captação de água subterrânea desde a sua planificação passando pela sua construção e 

terminando com a sua manutenção. Não são deixados de lado aspetos como licenciamentos 

e relatórios finais de furos que são etapas muito importante a ser realizadas antes e após a 

construção do mesmo, respetivamente. 

Para expor de uma forma eficaz as etapas anteriormente mencionadas na execução de um 

furo, será integrado num capítulo posterior um caso que foi acompanhado ao pormenor desde 

o seu planeamento até à sua execução. 

A presente dissertação foi redigida na sua maioria com conhecimentos obtidos através do 

estágio, quer pela prática, quer por conhecimentos transmitidos pela equipa da Captágua, pelo 

que em certos pontos, encontra-se reduzido em referências bibliográficas. 

1.4.3. Estrutura da dissertação 

Para além deste capítulo introdutório e das referências bibliográficas, o presente relatório inclui 

mais seis capítulos, organizados da seguinte forma: 

Capítulo 2: Planeamento de uma captação de água subterrânea, onde é referido não só os 

estudos prévios como a legislação. 

Capítulo 3: Pesquisa de Águas Subterrâneas, no qual é feita uma síntese das etapas de 

construção de uma captação. 

Capítulo 4: Exploração da captação, onde se referem as abordagens a realizar num ensaio de 

caudal, antes do dimensionamento de um equipamento de bombagem. 

Capítulo 5: Relatório final de obra, onde é exposto o conteúdo a inserir no mesmo e são 

também salientadas técnicas de acompanhamento e manutenção de uma captação. 

Capítulo 6: Casos de estudo em que se apresenta uma construção de uma captação e um 

ensaio de caudal. 

Capítulo 7: Considerações finais, são apresentadas as principais conclusões da dissertação. 
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CAPÍTULO 2 – PLANEAMENTO DE UMA CAPTAÇÃO DE ÁGUA 

SUBTERRÂNEA 

2.1. Introdução 

A construção de um furo de captação de água é uma obra que envolve várias etapas, desde a sua 

planificação até à sua exploração, que são executadas de forma sequencial, seguindo todos os 

passos fundamentais (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 - Fases de uma captação de água subterrânea (adaptado de Mota, 2016) 

Trata-se de uma construção da qual se espera vir a explorar quantidades consideráveis de água 

por um longo período de tempo, motivo pelo qual é importante a realização de estudos prévios 

de modo a que o mesmo seja o mais produtivo possível. Após o término da obra é de grande 

importância o controlo do estado do furo uma vez que o mesmo tende a deteriorar-se com o 

tempo, e para isso é relevante seguir as recomendações das empresas no que diz respeito a 

realizar inspeções periódicas na captação. Como é uma obra que se desenvolve fora da vista dos 

intervenientes o acompanhamento constante de todas as fases da mesma é fundamental para 

um objetivo final de agrado do cliente. 

O profissionalismo e a experiência da empresa responsável são um dos fatores mais importantes 

no que diz respeito à construção do furo, e por esse motivo chama-se a atenção para que a 

escolha da Empresa, por parte do Cliente, tenha em conta estes fatores. Parte-se do princípio de 

que uma empresa experiente apresente para além dos métodos disponíveis e mais avançados 

apresente também um leque de alternativas para a resolução de qualquer tipo de problema que 

surja na captação. 

Numa fase inicial de Prospeção/Planeamento devem-se realizar não só os estudos necessários 

para selecionar o melhor local para se proceder à exploração, mas também tratar de todos os 

processos relativos ao licenciamento. Após a realização destes passos e com todas as decisões 
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relativamente aos constituintes da captação tomadas, segue o processo de execução do furo, 

sendo a perfuração a primeira etapa. Já com a captação de água concluída, procede-se o Ensaio 

de Caudal cuja função é de avaliar a quantidade de água que se pode obter através do furo e diz 

respeito à fase de exploração. Para finalizar, e tendo em conta que há desgaste associado a todo 

o material utilizado em uma captação, as empresas dispõem de diversos serviços de manutenção 

nomeadamente limpezas, registo ótico e testes variados. 

Atualmente no mercado existem várias empresas que dispõem não só da documentação 

necessária para proceder às obras de pesquisa e captação de água subterrânea, mas também 

material indicado para tal. Segundo o Portal da APA são 156 as empresas portuguesas que 

apresentam o alvará de licença para a realização deste tipo de obra [w8]. 

Ao longo do presente relatório, será utilizada uma terminologia já utilizada em outros trabalhos 

referente às designações de cada interveniente na obra. Ao cliente, ou requerente geralmente é 

atribuído o termo de Dono de Obra enquanto que a equipa da empresa normalmente é 

representada pelo Empreiteiro de sondagens e respetivos sondadores (Comissão Setorial para a 

Água, 2012). 

2.2. Prospeção/Planeamento 

2.2.1. Legislação a aplicar 

Como etapa prévia à construção de um furo surge a questão do registo de pedido enquadrado 

na legislação existente. A legislação sofreu recentemente alterações de forma a adapta-la às 

problemáticas ambientais atuais. Segundo o Decreto Lei nº 84/2011, de 20 de junho, que veio a 

alterar o Decreto Lei nº 133/2005, é exigido que uma empresa que pratique trabalhos de pesquisa 

de água subterrânea não só tenha a sua atividade devidamente licenciada como também afixe o 

alvará de licença emitido, nos respetivos locais de obra. 

Por sua vez, a Lei nº 58/2005, também conhecida vulgarmente, por Lei da Água, cujos artigos 

apontam a uma gestão sustentável das águas, engloba não só a água superficial e subterrânea, 

como também leitos, margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas. 

No artigo 56º da presente lei é antecipado que atividades que causem um impacte significativo 

no estado das águas só podem ser desenvolvidas ao abrigo de um título de utilização dos recursos 

hídricos. No caso das captações de água apenas é necessária uma simples comunicação de 

utilização caso os meios de extração não apresentem potência superior a 5 cv (cavalo-vapor), ou 

a mesma captação não venha a ser considerada como impactante no estado das águas. 

No entanto, e segundo a lei, é sempre necessário realizar um licenciamento para se poder 

executar as atividades de pesquisa de água subterrânea. O título emitido contém informações 

referentes aos diâmetros de perfuração, profundidades, material a aplicar, entre outras 

informações que podem ser revistas no Anexo I da Portaria nº 1450/2007. 
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A entidade reguladora dos licenciamentos dos recursos hídricos, atualmente é a APA, que 

segundo o Decreto-lei nº 130/2012, de 22 de junho substituiu a entidade anterior, a ARH. 

Relativamente aos pedidos de emissão de títulos, a mesma dispõe de uma plataforma online, 

SILiAmb - Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, onde os mesmos podem ser 

requeridos sendo para tal necessário submeter documentos referentes ao cliente e também o 

pagamento de uma taxa referente à apreciação técnica do pedido. Como o licenciamento para 

pesquisa de água se trata de um processo obrigatório muitas das empresas realizam esses 

mesmos licenciamentos pelos clientes. Com a emissão do título de autorização à pesquisa e 

captação de água subterrânea a empresa pode iniciar os seus trabalhos. 

Terminados os trabalhos de construção do furo a empresa deve, num espaço de 60 dias, 

apresentar um relatório demonstrativo da boa execução dos trabalhos, contendo todos os 

elementos dispostos no ponto 7 da já referida portaria nº 1450/2007. 

As empresas estão alertadas, segundo o Decreto Lei nº 226-A/2007, que durante a construção de 

um furo, devem atuar de modo a não existirem poluições, quer químicas, quer bacteriológicas. 

Nesse sentido as empresas devem realizar manobras de modo a evitar infiltrações da água 

subterrânea na captação bem como rejeitando fontes de água subterrânea de má qualidade. 

Também é exigido, perante a lei, que as empresas apresentem na obra um técnico com nível de 

ensino superior numa área como Geologia, Engenharia Geológica, Engenharia de Minas ou 

Engenharia de Recursos Hídricos. Esta obrigação prende-se com fatores essencialmente 

ambientais, uma vez que o técnico, à partida, apresentará uma sensibilidade maior no que diz 

respeito à proteção dos Sistemas aquíferos. 

2.2.2. Estudos prévios 

As empresas devem iniciar os seus trabalhos com a realização de um estudo prévio que tem como 

objetivo selecionar o local mais favorável à realização da futura captação bem como avaliar todos 

os parâmetros que possam ter influência na mesma. Com este estudo pretende-se responder a 

questões relativamente à localização e profundidade a que se encontrará a água a captar (Graça, 

2012) podendo também obter-se informações relativamente à quantidade e qualidade da mesma. 

Por norma, recomenda-se que o Dono de Obra contacte um Hidrogeólogo de modo a avaliar se 

a relação Custo/Benefício estará dentro dos seus paramentos (Comissão Setorial para a Água, 

2012). Isto é, uma vez que a construção de um furo se trata de uma obra dispendiosa, é de todo 

o interesse do cliente que o mesmo seja produtivo à menor profundidade possível. 

As empresas iniciam os seus estudos prévios com uma análise bibliográfica de furos já existentes 

na região, que permita saber, para além das litologias a atravessar, os níveis hidrostáticos e 

também caudais existentes. Para tal, as mesmas recorrem a um registo que devem manter, de 

furos realizado, ou à plataforma do SNIRH [W9], onde toda esta informação se encontra exposta 

(Mota, 2016). 
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Caso os trabalhos de perfuração venham a localizar-se em zonas cujo registo bibliográfico não 

seja suficiente, devem realizar-se uma série de outros estudos prévios que podem englobar (a) 

visitas ao terreno, (b) trabalhos de gabinete, (c) recurso à fotografia aérea (d) outros estudos. 

(a) Visita inicial ao terreno: é de grande importância uma vez que é o momento em que se 

realiza o primeiro encontro com a realidade geológica e geomorfológica do local a 

perfurar. A experiência do observador pode ser de grande utilidade uma vez que o mesmo, 

com uma simples análise do terreno, pode inferir a localização de linhas de água ou da 

existência de zonas de falha; 

(b) Trabalhos de Gabinete: dizem respeito à consulta de cartas geológicas, estruturais e 

geomorfológicas que permite conhecer a litologia, quer à superfície quer em 

profundidade, e também saber a orientação da mesma podendo prever a formação de 

reservatórios naturais ou até mesmo de falhas (Mota, 2016); 

(c) Recurso à Fotografia Aérea e Imagens de Satélite: ferramenta que permite obter 

informações sobre a localização da água subterrânea através de parâmetros como a 

coloração dos terrenos, tipos de vegetação, contactos geológicos e fraturas (Barrocoso, 

1981).  

(d) Outros estudos: dado ao avanço tecnológico há possibilidade de recorrer a outras 

metodologias que ajudem na procura da água, dos quais se destacam os métodos 

geofísicos. Importa salientar que a utilização de métodos geofísicos serve de apoio aos 

estudos referidos em (a), (b) e (c) (Silva, 2012). 

2.2.2.1. Estudos Geofísicos 

Os métodos geofísicos baseiam-se no estudo de propriedades físicas das litologias. Segundo 

Custódio e Llamas (1976) os métodos geofísicos têm desempenhado um papel muito importante 

no que diz respeito à localização e caracterização de formações que apresentem interesse na 

pesquisa de água. 

Neves e Luiz (2015), afirmam que os métodos geofísicos fornecem informações relativamente a 

parâmetros das rochas como a porosidade, a permeabilidade e grau de salinidade.  

Rocha et al. (2003) destacam que determinados métodos geofísicos permitem identificar também 

falhas e fraturas, bem como contactos geológicos. 

Os métodos mais comuns utilizados por parte das empresas apresentam-se resumidos na Tabela 

2.1 sendo que para uma melhor aquisição de dados é recomendada a utilização de 2 métodos 

em simultâneo. 
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Tabela 2.1 - Métodos Geofísicos utilizados na prospeção de água subterrânea e suas aplicações (Mota, 2016). 

Método Geofísico Aplicações em prospeção 

Sondagens elétricas Verticais 

➢ Espessura dos depósitos superficiais 

➢ Profundidade do nível freático 

➢ Profundidade da zona de alteração em rochas cristalinas, água nas 

fraturas 

➢ Deteção da interface da água salina/água doce em aquíferos 

costeiros 

➢ Deteção de plumas de contaminação subterrânea. 

Eletromagnético 
➢ Aplicação similar ao método elétrico, mas usado frequentemente 

para profundidades superiores. 

Sísmica de refração 

➢ Espessura dos depósitos superficiais 

➢ Profundidade do nível freático 

➢ Profundidade da zona de alteração em rochas cristalinas 

➢ Localização de zonas de fratura 

Magnético 
➢ Localização de diques ígneos 

➢ Localização de zonas de fratura 

Georadar 

➢ Profundidade dos aquíferos porosos 

➢ Profundidade da rocha mãe 

➢ Localização da superfície freática 

➢ Profundidade da zona de alteração em rochas cristalinas 

➢ Localização de fraturas sub-horizontais ou cavidades em aquíferos 

cársicos. 

Gravimétrico 
➢ Geometria e extensão dos aquíferos porosos, localização de 

cavidades em aquíferos cársicos (microgravimetria) 

2.2.2.2. Furo de Pesquisa 

O Dono de obra pode optar por realizar um furo de pesquisa de modo a ter um melhor 

conhecimento sobre a futura captação. O furo de pesquisa diz respeito a uma sondagem realizada 

com um diâmetro inferior, comparativamente ao furo de exploração, e pode vir a ser alargado e 

usado como captação. Apesar de mais económico que a perfuração propriamente dita, este furo 

é também cobrado ao metro pelo que é igualmente considerado um investimento oneroso, sendo 

por esse motivo poucas vezes realizado. 

2.2.2.3. Radiestesia 

A técnica mais antiga utilizada na pesquisa de veios de água é, ainda hoje, muito utilizada. Trata-

se da Radiestesia que diz respeito à sensibilidade do corpo humano em receber radiações 

emitidas, no caso, pela água. O radiestesista, comumente referido como vedor, utiliza uma vara, 

em forma de “Y” (Figura 2.2) para procurar a melhor fonte de água, apesar de nunca apresentar 

resultados quanto à profundidade a que a mesma se encontra. 

Apesar dos vedores afirmarem que o método apresenta resultados, já foram realizados muitos 

testes que mostraram aos mesmos estarem enganados. A Radiestesia não apresenta nenhuma 

base científica baseando-se em questões de sensibilidade do utilizador. Contudo, tal como já 

referido é uma técnica à qual muitos recorrem. 
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Figura 2.2 - Utilizador a recorrer a Radiestesia para pesquisa de água [W10]. 

2.2.3. Emissão de Pareceres Finais 

A realização de estudos prévios mostra-se sempre muito útil, atuando sobre as dúvidas existentes 

por parte da empresa. Contudo, salienta-se que dado as empresas apresentarem técnicos 

habilitados para as suas funções os mesmos agirão em conformidade com o seu conhecimento e 

experiência profissional, ou seja, o técnico que entenda não haver necessidade de realizar furos 

de pesquisa ou estudos hidrogeológicos deve ser tido em conta. 
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CAPÍTULO 3 – PESQUISA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

3.1. Trabalhos de perfuração 

Após a realização dos estudos prévios que se entenda necessário realizar e após a emissão do 

Título de Autorização de pesquisa e captação de água subterrânea, por parte da APA, pode-se 

avançar para a fase de execução, iniciada pelos trabalhos de perfuração. Os trabalhos devem 

seguir as normas e dimensões acordadas com o Dono de Obra e referidas no título de autorização. 

A perfuração pode ser realizada através de dois métodos distintos: um destrutivo, em que as 

formações perfuradas são desgastadas e fragmentadas, e um método não destrutivo em que as 

amostras representativas das litologias (carotes) são recortadas em forma cilíndrica (Figura 3.1) 

por uma ferramenta de corte, segundo Graça (2012). 

 

Figura 3.1 - Amostras resultantes de uma perfuração não destrutiva [W11]  

No caso das captações de água o método mais utilizado é o destrutivo, enquanto que o não 

destrutivo é reservado para a realização de sondagens ou para identificação das litologias num 

estudo hidrogeológico prévio. 

O avanço da perfuração tem muitas condicionantes sendo que um dos mais importantes diz 

respeito ao tipo de material que se está a perfurar. As ferramentas de corte, das quais se destacam 

o martelo de fundo de furo, as ferramentas de corte de abas laterais, os bites e os tricones, são 

também responsáveis pela velocidade de perfuração devendo para isso as mesmas serem 

mantidas num bom estado. 

3.1.1. Ferramentas de corte 

O martelo de fundo de furo (Figura 3.2) é a ferramenta mais utilizada em formações consolidadas, 

esta apresenta um orifício para passagem do fluido de perfuração, que será abordado no ponto 

3.1.4 do presente relatório, e botões de tungsténio, sendo que estes apresentam uma maior 

resistência sendo por isso aplicados neste tipo de formações. 
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Figura 3.2 - Martelo de Fundo de Furo. 

As ferramentas de corte de abas laterais, as diletas, trialetas (Figura 3.3) ou tetraletas, são muito 

utilizadas nas perfurações por rotação. Apresentam, tal como o martelo de fundo de furo, um 

canal que permite a passagem do fluido de perfuração. 

 

Figura 3.3 - Trialeta utilizada como ferramenta de corte. 

Por último, os bites ou tricones (Figura 3.4), são constituídos por 3 cones moveis cuja rotação 

causa a fragmentação das litologias com o qual contacta. As ferramentas mais eficazes 

apresentam botões ou prismas de tungsténio. 

 

Figura 3.4 - Tricone com botões de tungsténio. 
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Em certos casos procede-se ao alargamento do furo na zona mais superficial de modo a ser 

possível a colocação de um tubo para a proteção contra as águas superficiais, recorrendo a uma 

vara própria para o alargamento (Figura 3.5). Esta vara apresenta umas abas laterais e deve ser 

colocada durante a perfuração e utilizada até a profundidade pretendida. Na gíria empresarial é 

conhecida vulgarmente por “vara patola”. 

 

Figura 3.5 - Vara de alargamento de furos 

3.1.2. Métodos de Perfuração 

Tal como já referido, na execução da perfuração o método a utilizar é relevante, uma vez que, 

cada método está associado a um diâmetro de perfuração e um tipo de formações a perfurar 

específicas. Atualmente, em Portugal, os métodos de perfuração mais utilizados são: 

1) Perfuração por Rotopercussão; 

2) Perfuração por Rotação; 

a) Circulação Direta; 

b) Circulação Inversa. 

3.1.2.1. Perfuração por Rotopercussão 

O método de Rotopercussão associa dois movimentos diferentes que atuam em simultâneo, o 

movimento de rotação e o movimento de percussão, resultando assim num desgaste contínuo 

da rocha tornando-a em detritos. O movimento de rotação é transmitido pelas varas de 

perfuração enquanto que o movimento de percussão é acionado por ar comprimido numa 

ferramenta, já anteriormente referida, o martelo de fundo de furo (Baptista, 2016). O material 

resultante é retirado do furo por ação do próprio ar comprimido que funciona como fluido de 

circulação. O ar comprimido é injetado por um compressor de alta pressão e, geralmente, entra 

no furo pelas varas de perfuração que o levam até ao martelo de fundo de furo que, tal como já 

referido apresenta um orifício por onde o ar sai, trazendo para a superfície os detritos resultantes 

(Comissão Setorial para a Água, 2012). Através desta metodologia é possível realizar amostragem 

com algum rigor uma vez que as amostras são trazidas à superfície com grande facilidade. Para 

uma melhor perceção do método é recomendada a visualização da figura 3.6. 
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Figura 3.6 - Método de perfuração com recurso à rotopercussão, e todos os seus constituintes (Comissão Setorial 

para a Água, 2012). 

É um método muito utilizado em formações coesas em que não existe risco associado ao colapso 

das paredes do furo, caso esse risco exista terá de ser adicionado ao ar um composto que o torne 

em espuma, sendo esta capaz de manter a estabilidade das paredes do furo (Mota, 2016). Uma 

explicação mais elaborada das características dos fluidos de circulação está apresentada na secção 

3.1.4. 

As vantagens da utilização deste método são: 

(a) É possível a medição do caudal; 

(b) Não está dependente de água nem lamas de circulação, pelo que não necessita da 

construção prévia de um tanque para as lamas; 

(c) Não provoca impermeabilização das formações; 

(d) Perfuração e remoção dos detritos realizada com rapidez. 

Como desvantagens da utilização deste método: 

(a) Só é possível utilizar em formações coesas, uma vez que a utilização em formações não 

consolidadas pode danificar as ferramentas de perfuração; 

(b) A amostragem é obtida sobre a forma de detritos; 

(c) Os diâmetros são geralmente mais reduzidos; 

(d) Apresenta dificuldade em manter a verticalidade da perfuração; 
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3.1.2.2. Perfuração por Rotação 

As perfurações por rotação, tal como o nome indica, baseiam-se na rotação de uma ferramenta 

em profundidade, que causa o desgaste das formações e fragmentação das mesmas. Os 

fragmentos produzidos, de dimensões reduzidas, são removidos com o auxílio de uma lama que 

entra no circuito e faz os mesmos ascender até à superfície (Comissão Setorial para a Água, 2012). 

As perfurações por rotação utilizadas com mais regularidade, podem ser realizadas com 

circulação direta ou circulação inversa, sendo que ambos os casos requerem a utilização de um 

compressor e das lamas de circulação. 

A - Circulação Direta 

No caso da perfuração por rotação com circulação direta as lamas são injetadas, pelas varas de 

perfuração, saindo pelo orifício presente na extremidade da ferramenta de corte. As lamas, de 

constituição bentonítica, apresentam características próprias para este tipo de perfuração. 

Segundo Graça (2012), a ascensão do material resultante da perfuração é realizada com o auxílio 

das lamas que transportam os fragmentos pelo espaço compreendido entre as varas de 

perfuração e as paredes do furo, até à superfície (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 - Método de perfuração por rotação com circulação direta (Comissão Setorial para a Água, 2012). 
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Ao atingir a superfície as lamas passam num tanque, construído previamente, que faz com que 

os fragmentos resultantes da perfuração se depositem por ação da gravidade. Posteriormente, 

após a deposição do material no tanque, as lamas são novamente injetadas no circuito através de 

uma bomba (Duarte, 2013). 

As vantagens deste método são: 

(a) A utilização das lamas permite uma eficácia na perfuração em terrenos não consolidados; 

(b) A perfuração é realizada a uma velocidade relativamente rápida não havendo grandes 

perdas de fluidos de circulação. 

Por outro lado, as desvantagens deste método são: 

(a) Equipamento dispendioso; 

(b) Apresenta custos associados à construção prévia do tanque de lamas; 

(c) As lamas bentoníticas podem impermeabilizar as formações a captar; 

(d) A ascensão das lamas é realizada gradualmente, pelo que a amostragem dos fragmentos 

resultantes da perfuração é realizada com algum atraso; 

(e) Requerem um controlo de parâmetros físicos das lamas. 

B - Circulação Inversa 

No caso da perfuração por rotação com circulação inversa as lamas entram no furo diretamente 

à boca do mesmo, descende pelo espaço compreendido entre as varas de perfuração e as paredes 

do furo (Comissão Setorial para a Água, 2012) (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 - Método de perfuração por rotação com circulação inversa (Comissão Setorial para a Água, 2012). 
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Ao atingir a ferramenta de corte as lamas são então sugadas pelas varas de perfuração que as 

trazem para a superfície com o material resultante da perfuração (Graça, 2012). Quando atingem 

a superfície, e tal como no caso anterior, as lamas são colocadas num tanque para que haja 

deposição dos detritos resultantes da perfuração. 

Este método apresenta como vantagem: 

(a) Execução de furos de maior diâmetro; 

(b) Remoção dos detritos é realizada com maior facilidade, relativamente ao método de 

circulação direta. 

(c) A amostragem obtida apresenta uma qualidade superior 

Como desvantagem pode-se referir: 

(a) Os equipamentos são de grandes dimensões e dispendiosos; 

(b) Exige uma maior área de trabalho e um maior número de operadores 

(c) Risco associado ao entupimento das varas de perfuração por detritos de maiores 

dimensões. 

3.1.3. Parâmetros dimensionais da perfuração 

Durante a execução da perfuração a mesma deve ser realizada com o maior rigor possível 

devendo ser interrompida perante certas irregularidades. Ao longo da perfuração vão sendo 

intersetadas diferentes formações, com características distintas, sendo por isso variável a 

velocidade com que a perfuração se executa. Tais variações são muitas vezes responsáveis por 

uma mudança na direção da perfuração, deixando a mesma de ser vertical (Figura 3.9).  

 

Figura 3.9 - Desvio em relação à vertical num furo para captação de água (Graça, 2012) 

Segundo a Comissão Setorial para a água (2012), nas situações em que a inclinação seja 

evidenciada num momento inicial de perfuração, os sondadores devem fazer uso de varas 

retificadores para corrigir a verticalidade do furo. 
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Vários outros fatores podem influenciar a verticalidade da obra, uma colocação inclinada da 

máquina de perfuração, perfuração de formações que apresentem muitas cavidades ou muita 

fracturação, perfuração de camadas inclinadas (Figura 3.9), intercalação entre zonas muito 

alterada e zonas não alteradas, são alguns desses fatores, evidenciados por Graça (2012). 

Se a verticalidade da perfuração não for a suficiente, existirão dificuldades na colocação da coluna 

de revestimento (tubagem), mas caso a perfuração se mostre quase vertical, pode-se manter a 

verticalidade da coluna de revestimento auxiliando-a com centralizadores.  

No que concerne ao diâmetro de perfuração o mesmo deve antever o diâmetro da coluna de 

revestimento e do equipamento de bombagem, e a utilização de material filtrante.  

O equipamento de bombagem dependerá, por sua vez, do caudal pretendido pelo cliente. É 

sempre difícil determinar previamente, o caudal que será explorado, uma vez que tal depende de 

condições especificas que só serão conhecidas durante a fase de perfuração. No entanto é sempre 

tido em consideração outras captações já existentes na zona sendo assim possível definir com um 

grau de aproximação a gama expectável para o caudal de exploração (Graça, 2012). O 

equipamento de bombagem deverá ter um diâmetro inferior em 2’’ (polegadas) ao diâmetro da 

coluna de revestimento, e esta por sua vez deverá ter um diâmetro inferior em 6 a 12’’ ao diâmetro 

do maciço filtrante. Na figura 3.10, são ilustrados os diâmetros a aplicar numa construção de um 

furo. 

 

Figura 3.10 - Diâmetros a ter em conta na construção de um furo (Mota, 2016). 

3.1.4. Fluidos de Circulação 

A utilização dos fluidos de circulação, tal como referido anteriormente, tem várias funções das 

quais de destaca a remoção dos detritos resultantes da perfuração (cuttings). Para além dessa 

tarefa de grande utilidade, estes fluidos podem também arrefecer e lubrificar as ferramentas de 

corte e estabilizar as paredes do furo, em formações não consolidadas (Mota, 2016). Os fluidos 

de maior utilização são o ar e a água aos quais, em certas ocasiões são adicionados componentes 

tornando-os em espumas ou lamas, respetivamente (Graça, 2012). Independentemente do 

método de perfuração as funções do fluido de circulação, para cada caso, devem ser sempre 

realizadas, caso contrário pode acontecer abatimentos nas paredes dos furos, sobreaquecimento 

das ferramentas de corte, entre outros problemas.  
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A utilização do ar é realizada com a injeção do mesmo através de um compressor. Este fluido de 

circulação está limitado a formações estáveis onde não existe risco de abatimento. Segundo Graça 

(2012), a principal vantagem da utilização do ar como fluido é que no final da obra a limpeza do 

furo não precisa de ser tão desenvolvida como acontece no caso dos furos a lamas. Em ocasiões 

que o ar comprimido se mostre ineficaz deve-se juntar aditivos que façam com que o mesmo se 

torne numa espuma. No que diz respeito à utilização de água como fluido de circulação, a mesma 

é, tal como no caso do ar comprimido, recomendada em perfurações onde o risco de abatimento 

das paredes do furo seja pequeno. A utilização de água também não exige grande limpeza 

aquando do término da obra. Em certos casos o contacto da água com formações argilo-siltosas 

geram uma lama natural. 

As lamas, mais utilizadas em perfurações por rotação, correspondem à mistura de água com uma 

argila expansiva (frequentemente bentonite) em certas proporções. A principal vantagem na 

utilização de lamas está relacionada com a pressão gerada pelas mesmas dentro do furo, fazendo 

não só, com que o mesmo mantenha a sua estruturação, mas também com que a entrada de 

água neste seja reduzida (Graça, 2012). Numa fase final da obra, a utilização destas lamas exige 

um grande desenvolvimento e limpeza do furo para que sejam removidas na totalidade, uma vez 

que a sua não remoção poderá provocar a impermeabilização das zonas produtivas. Para 

desempenhar as funções que lhe competem em pleno, as proporções das lamas devem ser 

rigorosas. Com a utilização recorrente estas lamas tendem a perder as suas propriedades físicas 

como a densidade ou a viscosidade e por esse motivo é importante acompanhar esses 

parâmetros, antes de iniciar uma nova perfuração (Mota, 2016). Foram desenvolvidos métodos 

para acompanhar o estado das lamas dos quais se destacam: 

3.1.4.1. Utilização do Cone de Marsh 

O Cone de Marsh (Figura 3.11) permite medir a viscosidade da lama, através de um ensaio de 

fluidez. Para tal, enche-se um cone com 1 litro de lama e deixa-se escorrer para um recipiente 

graduado atá atingir a marca do mesmo. 

 

Figura 3.11 - Ensaio de fluidez realizado com recurso ao cone de Marsh (Mota, 2016). 
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O tempo que decorre desde o início até ao fim do enchimento do copo é o valor da viscosidade, 

que é dado em segundos. Para alterar o valor este valor deve-se, caso se pretenda aumentar a 

viscosidade, adicionar argilas e, caso se pretenda diminuir, adicionar água. O valor da viscosidade 

deve ser o suficiente de modo a permitir que os cuttings se depositem. Caso contrário, se os 

mesmos não se depositarem no tanque de lamas, serão reintroduzidos no sistema de perfuração 

podendo danificar a bomba injetora de lamas e até mesmo as ferramentas de perfuração. 

A tabela 3.1 apresenta os valores da viscosidade que deve ser adaptada consoante o material 

perfurado (Mota, 2016). 

Tabela 3.1 - Valores da viscosidade para cada tipo de formação (Driscoll in Mota, 2016) 

 

3.1.4.2. Balança de medição da densidade 

Através da balança de medição de densidade (Figura 3.12) é possível obter o valor da densidade, 

ou peso específico, das lamas de circulação. Para tal, é necessário colocar o fluido num recipiente 

de volume conhecido. Para obtenção de valores corretos é recomendada a calibração do 

equipamento com água antes de cada utilização. 

 

Figura 3.12 - Balança específica para medir a densidade das lamas bentoníticas. 

Segundo Graça (2012) o valor de densidade resultante da medição deverá ser inferior a 1,080 

kg/m3. Para reduzir a densidade das lamas pode-se adicionar água às mesmas, enquanto que 

para um aumento de densidade recorre-se a aditivos de elevado peso específico. Este parâmetro 

influencia a pressão que a lama exerce dentro do furo e a capacidade de transporte dos cuttings. 
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3.1.4.3. Construção de tanque de lamas 

O sistema de circulação de lamas está dependente da construção prévia de um tanque de lamas. 

Este tanque, construído em forma retangular, deve apresentar dimensões adequadas para que 

haja a deposição dos materiais resultantes da perfuração. Muitas vezes apresenta-se com uma 

profundidade aproximada de 2 metros e em questões dimensionais geralmente apresentam-se à 

superfície com 2 por 3 metros. Pode-se optar pela construção de um tanque de lamas com largura 

considerável ou dois mais pequenos. 

O ideal será que, as lamas ao chegar ao tanque, entrem na extremidade contrária ao local onde a 

bomba as está a injetar novamente para dentro do furo (Figura 3.11). 

 

Figura 3.13 - Esquema ilustrativo do modelo ideal de utilização do tanque de lamas. 

3.1.5. Amostragem do material perfurado e medições a realizar 

A perfuração, tal como já referido, gera detritos, os quais vão sendo removidos com ajuda dos 

fluidos de circulação. Esses resíduos são recolhidos geralmente com intervalos regulares, de metro 

em metro, 3 em 3 metros, de 5 em 5 metros, ou sempre que o tipo de material recolhido sofra 

alteração em relação ao anterior (Graça, 2012; Comissão Setorial para a Água, 2012). Os materiais 

devem ser recolhidos à boca do furo, e no caso de se recolher detritos que se apresentem 

misturados com as lamas, deve-se utilizar uma rede de malha metálica. Segundo Duarte (2013), 

os materiais, assim que recolhidos, devem ser dispostos de maneira organizada num local 

protegido de fenómenos meteorológicos e passagem de pessoas e devem ser etiquetados com 

os respetivos metros em que foram colhidos (Figura 3.14). 

 

Figura 3.14 - Organização dos cuttings resultantes de uma perfuração (Duarte, 2013). 
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A recolha dos cuttings auxilia o técnico, responsável pela perfuração, a dimensionar os tubos-ralo 

de modo a obter um melhor aproveitamento da captação. Por questões de salvaguarda de 

informações, a amostragem deve ser recolhida em função da profundidade e entregue ao Dono 

de Obra, sendo também recolhida por parte da empresa para a auxiliar em eventuais problemas 

com a captação. 

3.1.5.1. Medição dos níveis de água 

A evolução dos níveis de água no furo deve ser, sempre que possível, acompanhada com o 

objetivo de avaliar a produtividade da captação. Quando a perfuração realizada é de 

rotopercussão a avaliação do nível de água pode ser realizada a cada início ou fim de trabalho. 

No caso do método de perfuração por rotação, essas medições tornam-se impossíveis, e por esse 

mesmo motivo o empreiteiro de sondagem deve ter especial atenção à consistência das lamas, 

uma vez que muitas vezes as mesmas apresentam-se mais diluídas quando se encontra um nível 

aquífero (Comissão Setorial para a Água, 2012). 

O nível da água deve ser medido com uma sonda elétrica apropriada, com alarme luminoso que 

é acionado quando a sonda entra em contacto com a água (Figura 3.15). 

 

Figura 3.15 - Sonda de medição de níveis (Graça, 2012). 

Sempre que possível deve-se proceder à análise de certos parâmetros da água, como o pH, a 

condutividade elétrica e por vezes a temperatura. Com estas análises é possível obter a 

informação referente à localização de aquíferos menos vantajosos de ser explorados. Tal como 

referido para a medição do nível da água este processo só é possível em perfurações a 

rotopercussão que utilizem o ar comprimido como fluido de circulação. 

3.1.5.2. Diagrafias 

Com o término dos trabalhos de perfuração, com todos os parâmetros anteriores bem 

executados, a fase seguinte corresponde à colocação da coluna de revestimento, ou seja, ao 

entubamento do furo. Nesta fase os técnicos recorrem ao auxílio das diagrafias não só para ajudar 

no posicionamento do(s) tubo(s) ralo(s) mas também para obter informações relativamente à 
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qualidade da água (Ramalho, 2013). As diagrafias nunca devem ser utilizadas isoladamente, mas 

sim em conjunto com todas as outras informações previamente recolhidas como é o caso dos 

cuttings e do estudo hidrogeológico prévio (Ramalho, 2013). 

Apesar de muito uteis, as diagrafias requerem um conhecimento básico das propriedades físicas 

dos materiais e também uma interpretação adequada dos resultados obtidos. A interpretação dos 

dados, vai ser influenciada pelo fim aos quais estes se destinam: (a) no caso das formações 

compactos pretende-se proceder a localização de fraturas e fissuras onde possa circular a água, 

(b) em formações sedimentares pretende-se obter informação quanto a características das 

formações como permeabilidade e porosidade. 

Como se trata de um processo que requer algum tempo e perícia, para não referir os custos 

associados à aquisição de material de diagrafias, as empresas muitas vezes optam por 

erradamente, saltar o passo de realização de diagrafias baseando o dimensionamento dos tubos-

ralos unicamente na amostragem. Segundo Chopra et al. (2002) os cuttings ao serem removidos 

podem, por vezes, fixar-se nas paredes do furo, e só se soltarem numa fase posterior da 

perfuração, trazendo assim uma mensagem errada para a superfície do que se está a perfurar no 

momento. 

As diagrafias dizem respeito a uma aquisição continua de parâmetros da água subterrânea e das 

formações geológicas resultantes de operações de descida e subida de uma sonda ao longo do 

furo (Graça, 2012). Os movimentos verticais da sonda devem ser realizados lentamente e de forma 

constante (Ribeiro et al., 2003). No caso de empresas que realmente realizam diagrafias, 

geralmente utilizam uma sonda que se apresenta financeiramente mais acessível no mercado que 

mede parâmetros como o Potencial Espontâneo (SP), Resistência elétrica (SPR) e Raios gama 

(Ramalho, 2013). 

As diagrafias de potencial Espontâneo (SP) são obtidas através da medição da diferença de 

potencial entre um elétrodo colocado à boca do furo e outro elétrodo que desce ao longo do 

mesmo. São medidas as diferenças de potencial que são resultantes das diferentes cargas das 

litologias, podendo-se obter indicações da qualidade da água e da permeabilidade do da 

formação (Mota, 2016). 

As diagrafias de Resistência Mono-electródica (SPR) baseiam-se num elétrodo que se desloca ao 

longo do furo do qual difunde corrente para as formações geológicas que retorna a um elétrodo 

localizado na superfície (Mota, 2016). Este método fornece informações relativamente ao tipo de 

litologia a perfurar. 

A radiação Gama baseia-se numa contagem da emissão de raios gama resultantes da 

desintegração de alguns núcleos de átomos presentes nas formações atravessadas. Com este 

método pode-se localizar níveis argilosos que geralmente apresentam valor de radiação gama 

superior, ao contrário dos níveis arenosos que apresentam um valor menor. Esta razão prende-se 

com o facto de que, segundo Chopra et al. (2002), em ambientes sedimentares, a emissão de 
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radiação gama se deve ao potássio 40K, que é um elemento presente em grande quantidade nas 

formações argilosas. Já Ribeiro et al. (2003), referem que através deste método também é possível 

localizar formações carboníferas e evaporativas e que ao contrário do SP e do SPR, a medição da 

emissão de raios gama pode ser realizado num furo já entubado.  

Os resultados obtidos das diagrafias devem ser avaliados imediatamente após a sua realização e 

a apresentação dos resultados deve surgir sobre a forma de relatório técnico num prazo de 24 

horas seguintes à sua realização (Graça, 2012). 

3.2. Revestimento do Furo 

Numa captação são utilizados dois tipos de tubos: os tubos fechados (ou tubo cego) e os tubos 

rasgados (ou tubo-ralo). O tubo fechado é, tal como o nome indica, um tubo vedado onde não 

há entrada da água na captação, enquanto que o tubo-ralo tem precisamente o objetivo 

contrário, o de deixar entrar água na captação. A colocação da coluna deve proteger o 

equipamento de bombagem, suportar a pressão exercida pelas formações circundantes ao furo 

e também isolar níveis de água inconvenientes de se explorar (Comissão Setorial para a Água, 

2012). O material a aplicar deverá ser o acordado com o Dono de Obra aquando o fecho do 

contrato, tendo especial atenção ao fim para o qual a água se destina. Segundo Graça (2012), 

atualmente apresenta-se no mercado Português material muito variado que apresenta resultados 

muito positivos, dos quais se destacam: 

• Tubagem em Aço Inoxidável; 

• Tubagem em PVC (Policloreto de Vinil); 

O aço inox (Figura 3.16) a utilizar deve apesentar características indicadas consoante as normas 

existentes.  

 

Figura 3.16 - Tubagem em Aço Inoxidável (Graça, 2012). 
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O aço-inox apresenta particular resistência às pressões exercidas pelas paredes do furo e 

apresenta ligação entre si sob a forma de soldadura ou rosca. Apresentam também elevada 

resistência à rotura e à temperatura, pelo que podem ser utilizados em furos que atinjam maiores 

profundidades, ou furos que captem águas termais. Como se trata de um material muito 

resistente, a linearidade e verticalidade da captação é mantida com maior rigor do que se se 

utilizar PVC. 

Por outro lado, quando exposto a ambientes hidroquímicos muito agressivos, apresenta maior 

suscetibilidade a fenómenos como oxidação ou corrosão podendo em certos casos gerar 

cavidades que tendem a prejudicar o bom funcionamento da captação (Graça,2012).  

Apesar das vantagens e desvantagens da tubagem em Aço Inox, é possível afirmar que a técnicas 

de produção deste tipo de tubagem se encontra muito desenvolvida, existindo atualmente vários 

tipos de aço para utilizar como material de entubamento. Segundo Graça (2012) tubagem com 

referência AISI apresentam características específicas de modo a prevenir futuras corrosões no 

tubo e são utilizadas no caso da captação de águas minerais agressivas. Para águas com essas 

características é recomendada a utilização a utilização de Aço AISI 316 que apresenta na sua 

constituição molibdénio conferindo à tubagem uma maior resistência à corrosão. 

No que diz respeito às uniões entre os troços da tubagem por soldadura, para alem de se tratar 

de um processo moroso, as mesmas devem ser realizadas com exatidão de modo a evitar orifícios, 

que podem eventualmente originar a entrada de água não pretendida na captação e fenómenos 

de oxidação (Figura 3.17). Por outro lado, as uniões através de rosca em certos casos tendem a 

danificar a boca do tubo ovalizando-a. As maiores desvantagens da utilização desta tubagem são 

o custo elevado do material e a dificuldade na sua aplicação. 

 

Figura 3.17 - Imagem resultante de uma endoscopia em que são visíveis marcas de oxidação na união entre 

tubagem de Aço inox (Graça, 2012). 

A utilização de PVC para revestimento mostra-se cada vez mais frequente (Figura 3.18), uma vez 

que apresenta, comparativamente ao Aço Inox, preços mais reduzidos. 
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Figura 3.18 – Tubagem em PVC cuja união é realizada através de colagem ou rebitagem [W12]. 

Como se trata de um material mais leve, o transporte, manuseio e colocação do mesmo mostra-

se mais fácil. Não apresenta sinais de oxidação nem corrosão, mas apresenta menor resistência à 

compressão, ao aquecimento e à rotura. A menor resistência torna-o mais propicio a sofrer 

desvios na sua verticalidade. 

Segundo Mota (2016), a colocação do Maciço Filtrante, a abordar na secção 3.2.3.1, não deve ser 

realizada de forma abrupta, sendo que essas situações tendem a prejudicar a tubagem causando 

o rompimento da mesma em certos casos.  

Neste tipo de material as ligações entre tubagem apresentam-se sobre a forma de rosca, rebites 

ou colagem. A utilização de rebites mostra-se ineficaz, uma vez que não apresenta o grau de 

estanquidade necessário a que não haja entrada de água na captação, para além de que, em 

muitos casos, os rebites oxidam, originando um buraco na tubagem. A utilização de cola pode, 

por sua vez, afetar a qualidade da água dando origem a conteúdo bacteriológico na mesma 

(Graça, 2012). O mais recomendado será utilizar uma união roscada que apresente um anel de 

estanquidade (“o-ring”) para que haja melhor vedação (Figura 3.19). 

 

Figura 3.19 – Tubagem em PVC com união roscada [W13]. 
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Apresenta-se em seguida uma tabela ilustrativa das desvantagens relativas a cada tipo de material 

a utilizar como coluna de revestimento (Tabela 3.2). Salienta-se ainda que cada caso é um caso 

pelo que se deve avaliar todas as circunstâncias antes da colocação da coluna de revestimentos. 

Tabela 3.2 - Tabela ilustrativa das desvantagens associadas a cada tipo de material 

Tubagem em Aço Inox Tubagem em PVC 

Suscetível a Corrosão Suscetível a pressões inferiores 

Operação de instalação delicada Tende a sofrer deformação 

Uniões requerem técnico especializado Apresenta limites de temperatura 

Uniões roscadas deformam o tubo Rebites tendem a oxidar 

Custo associado elevado Exigem cuidados com o material 

 

Atualmente destaca-se no mercado uma tubagem em PVC com nome de Georroscado estriado 

(Figura 3.20), que apresenta na sua estruturação estrias que ajudam numa drenagem da água.  

 

Figura 3.20 - Amostra de tubo Georoscado Estriado da marca Tubofuro [W14] 

Uma vez que na tubagem a PVC as roscas apresentam menor resistência às pressões externas, 

este tubo foi desenvolvido com uma rosca reforçada capaz de suportar maiores pressões. 

Fabricado pela Tubofuro – Tubos em PVC, S.A., o Georroscado estriado apresenta certificado de 

alimentariedade e é um tubo desenvolvido propriamente para furos de água, tendo já 

apresentado um documento homologado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Em formações geológicas consolidadas, por vezes, mostra-se desnecessária a utilização de coluna 

de revestimento, uma vez que as paredes do furo apresentam a estabilidade estrutural necessária 

para assegurar as condições de segurança da captação. Nestes casos, em que não há colocação 

de coluna de revestimento, refere-se à captação como “open hole”. De qualquer das maneiras, e 

uma vez que é impossível prever o que acontecerá ao furo em maior profundidade, para 

salvaguarda do equipamento de bombagem, aconselha-se ao entubamento da camara de 

bombagem (Graça, 2012). 

Cada material apresenta as suas vantagens e desvantagens sendo que em qualquer um dos casos 

é de extrema importância que o mesmo não altere a composição química da água. Em tempos 

mais antigos a tubagem era constituída de ferro fundido ou de aço normal, mas atualmente esses 
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materiais encontram-se em desuso e são desaconselhados por apresentaram mais desvantagens 

face ao Aço Inox e ao PVC. 

3.2.1. Tubos-ralo 

Os tubos-ralo correspondem a tubagens por onde haverá entrada de água na captação, e por 

esse motivo é muito importante os mesmos estarem bem posicionados na captação. Estes tubos 

apresentam então, tal como o nome indica, ralos (ranhuras) que permitem a circulação de água 

para o interior do furo.  Apresenta-se, na figura 3.21, o tipo de ranhuras existentes num troço de 

tubo-ralo sendo que as mais comuns são as ranhuras horizontais. 

 

Figura 3.21 - Formas diferentes de ranhuras nos tubos-ralo (Comissão Setorial para a Água,2012) 

As ranhuras devem apresentar-se simétricas, com um tamanho relativamente pequeno e 

espaçamento constante. O tamanho das mesmas deve ser de tal modo a que não haja a entrada 

do maciço drenante na captação, mas que por outro lado lhe permita um bom desenvolvimento 

(Duarte, 2013). Tal como para o caso dos tubos fechados, estes tubos devem também ser 

selecionados tendo em conta o fim ao qual a água a captar se destina, para alem de apresentar 

igualmente resistência à oxidação, à corrosão e a pressões exercidas pelo próprio furo e pela 

água. Por norma o material dos tubos fechados coincide com o material dos tubos-ralo. 

O tamanho das fissuras que os tubos-ralos apresentam deve ser selecionado consoante as 

litologias que se perfurou e também consoante a granulometria do maciço filtrante a aplicar uma 

vez que a entrada de material para dentro da captação pode originar problemas no equipamento 

de bombagem. 

Os tubos-ralo devem ser colocados em locais onde se pretenda captar a água, e para tal é muito 

importante realizar as diagrafias para se ter informações quanto à qualidade da mesma. É de 

salientar que a colocação de tubos-ralo acima do nível da água fazem com que o mesmo possa 

deteriorara-se mais rapidamente devido à sua pouca utilização.  

A execução de rasgos de fábrica é benéfica já que (a) permite que as ranhuras se apresentem 

simétricas e regulares, e (b) evita que as mesmas sejam realizadas durante a obra, através de 
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técnicas não recomendadas. A realização de cortes aleatórios para além de ser suscetível de 

facultar a entrada de maciço na captação, causa um enfraquecimento da coluna de revestimento 

colocando em risco a mesma (Comissão Setorial para a Água, 2012) 

3.2.2. Centralizadores 

A função principal dos centralizadores é, tal como o nome indica, centrar a coluna de 

revestimento, permitindo que a mesma se adapte à direção do furo, mantendo igual distância das 

paredes do mesmo. É muito recorrente utilizar quando o furo não apresenta uma verticalidade 

exímia apresentando algum grau de inclinação, sendo que em casos extremos de inclinação os 

centralizadores não surtirão o devido efeito. A não utilização de centralizadores pode originar a 

que a tubagem se encoste à parede do furo, dificultando assim a introdução do seixo, impedindo 

a sua progressão em profundidade e causando espaços vazios que podem prejudicam a 

estabilização da captação (Duarte, 2013). 

Estes centralizadores são feitos em ferro ou PVC e para uma correta utilização, devem ser 

colocados em intervalos regulares de modo a manter a distância da coluna de revestimento à 

parede do furo em toda a sua extensão (Figura 3.22). Com o cumprimento de instalação com 

intervalos regulares espera-se que o maciço drenante assente de maneira homogénea ao longo 

da captação, não deixando espaços por preencher. 

  

Figura 3.22 – Tipo de centralizadores aplicados em furo. Aplicação do centralizador durante o processo de 

entubamento. 

Um espaçamento de 12 metros entre centralizadores, é o recomendável (Comissão Setorial para 

a Água, 2012), mas cada caso deve ser avaliado especificamente. No caso dos tubos-ralo 

recomenda-se que os mesmos apresentem um centralizador de modo a estar igualmente 

preenchido de maciço drenante ao seu redor (Graça, 2012). 

3.2.3. Espaço anelar 

3.2.3.1. Maciço filtrante 

A zona compreendida entre as paredes do furo e a coluna de revestimento é denominada de 

“espaço anelar” que, por outras palavras, é o espaço onde se vai adicionar o maciço filtrante e 

materiais isolantes. O material a utilizar deve ser composto por seixo quartzoso (areão) bem 
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calibrado e previamente bem lavado, e quanto à sua granulometria deve ser selecionada 

consoante a dimensão das ranhuras dos tubos-ralo. 

A utilização deste material permite a saída de material mais fino como argilas e siltes, na fase de 

desenvolvimento do furo, mas impede que haja a entrada de materiais de granulometrias maiores, 

como é o caso das areias, durante a exploração do furo (Graça, 2012). O maciço também confere 

resistência à coluna de revestimento e melhor estabilidade nos momentos de arranque e paragem 

do equipamento de bombagem (Baptista, 2016). O material isolante, a ser referido em 3.2.3.2, 

deve assentar sobre uma camada de areia fina que deverá ser introduzido por cima do seixo de 

maneira a evitar uma penetração do material de isolamento (Graça, 2012). 

Independente do material de entubamento utilizado, a colocação do maciço filtrante no furo deve 

ser realizada de maneira faseada e lenta, de modo a que este ocupe o espaço destinado ao 

mesmo. Uma colocação abrupta de seixo pode causar rompimento da coluna de revestimento, 

ou até influenciar a descida do mesmo fazendo com que fique empancado e não desça até ao 

final do furo. Consequentemente, a falta de maciço em algumas partes do furo gera problemas 

de estabilidade e causa deformações ao entubamento, para além de que, nessa zona, o maciço 

não desempenhará as suas funções de filtração da água. 

Segundo a Comissão Setorial para a Água (2012): “O volume de areão a aplicar deverá ser sempre 

igual ou superior à diferença entre o volume cilíndrico correspondente à perfuração e o volume 

cilíndrico da coluna de revestimento no troço definido para o maciço filtrante. Em algumas situações 

é natural que o volume teórico assim calculado seja largamente ultrapassado pelo volume efetivo 

de areão necessário, o que significa, dadas as características das formações geológicas atravessadas, 

que o diâmetro nominal da perfuração desenvolveu lateralmente mais espaço ou que existem zonas 

ou níveis de perda (e.g. cavidades). Já quando o volume de areão colocado é inferior àquele volume 

teórico, significa que pode ter havido algum colapso das paredes de perfuração ou qualquer outro 

fenómeno, como a expansão de alguns dos materiais litológicos atravessados (e.g. argilas 

expansivas).” (p. 24) 

Em formações sedimentares grosseiras a colocação de maciço filtrante mostra-se dispensável, 

uma vez que as mesmas conseguem representar o maciço na integra. De qualquer das formas 

chama-se a atenção que é sempre preferível a colocação de maciço, uma vez que o mesmo se 

apresenta inerte e lavado previamente. 

3.2.3.2. Isolamento  

Para proteção dos níveis aquíferos procede-se, em muitos casos, ao isolamento de níveis 

aquíferos contaminados e também de águas superficiais. Em profundidade, ao intersetar um 

aquífero cuja exploração não seja conveniente, deve-se proceder ao isolamento do mesmo com 

recurso a calda de cimento ou a argilas expansivas (Mota, 2016). 

No caso das captações de água as argilas expansivas que se utilizam são conhecidas como 

compactonite (pellets de bentonite ativada - Figura 3.23). Estas argilas apresentam grande 
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capacidade de absorção de água, aumentando assim o seu volume em quase 45%. Tal como para 

o maciço filtrante, a colocação de compactonite deve também ser realizada de modo faseado e 

lento, de modo a que a mesma tenha tempo para se depositar igualmente sobre o maciço. 

 

Figura 3.23 - Pellets de Compactonite  

Caso a coluna de revestimento seja de PVC, o isolamento dos níveis aquíferos, de pouco interesse 

em explorar, devem ser realizados com a compactonite. Neste caso, segundo Graça (2012), a 

utilização de calda de cimento deve ser evitada, uma vez que fatores como a temperatura da 

calda, e a espessura da tubagem podem vir a causar deformação desta última. Na superfície, o 

isolamento deve também ser realizado de modo a evitar a entrada de contaminantes como 

fertilizantes ou descargas animais na água subterrânea. Para tal, ao atingir uma formação de 

permeabilidade baixa (argilas) deve-se proceder à colocação de compactonite no espaço anelar 

e terminar até à superfície com calda de cimento (Figura 3.24). 

 

Figura 3.24 - Esquema ilustrativo dos isolamentos que atuam num furo de captação de água. 
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Muitas vezes, ao iniciar a perfuração as empresas utilizam uma tubagem de diâmetro igual ao 

diâmetro de perfuração que para alem de fixar as formações mais superficiais, que geralmente 

são não consolidadas, também protege o furo da entrada de água superficial contaminada. 

A não proteção dos sistemas aquíferos é considerada um contraordenação ambiental punível por 

lei, resultando em certos casos na selagem da captação. 

3.3. Limpeza e Desenvolvimento  

Uma vez terminada a construção da captação segue-se a limpeza e o desenvolvimento da mesma 

para que esta fique a funcionar em pleno. Como a perfuração é um método que origina muitos 

detritos soltos e causa alterações consideráveis às características das formações aquíferas é de 

grande importância que os parâmetros prévios à perfuração sejam restabelecidos. 

Com o desenvolvimento do furo pretende-se remover resíduos resultantes da perfuração, 

material fino que se solte das paredes do furo, e qualquer vestígio de lamas presentes no furo 

(Duarte, 2013). A não remoção das lamas provoca uma impermeabilização das zonas produtivas, 

tal como já referido, e a não remoção dos detritos poderá vir a prejudicar o equipamento de 

bombagem. Os materiais finos que se soltam das paredes do furo acabam por se depositar nos 

poros existentes no material filtrante e com a circulação da água acabam por entrar na captação, 

através dos ralos. O Desenvolvimento do furo tem a função de reorganizar o maciço filtrante, 

fazendo com que o material mais fino, presente entre este, saia da captação (Figura 3.25). Com 

esta remoção de material mais fino, a água da captação acaba por sair mais limpa. 

 

Figura 3.25 - Reorganização do maciço filtrante antes e após o método de desenvolvimento (Mota, 2016). 

Para desenvolvimento e limpeza do furo destacam-se os métodos mecânicos e os métodos 

químicos. Através dos métodos mecânicos pretende-se criar uma alternância no sentido do fluxo 

do interior para o exterior do furo e do exterior para o interior do mesmo, de modo a que as 

condições sejam restabelecidas. 
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Os métodos mecânicos mais comuns utilizam ar comprimido havendo também métodos que 

recorrem ao próprio equipamento de bombagem, de todos destacam-se os seguintes: 

(a) Injeção de ar comprimido axial ou lateralmente; 

(b) Aspiração Vertical “Air lift”; 

(c) Sobrebombagem; 

A injeção de ar comprimido diz respeito à introdução de ar a grandes pressões, através de varas, 

no interior da captação que tende a ascender rapidamente trazendo com ele detritos. A diferença 

entre injeção vertical ou axial, prende-se com a última vara da limpeza, que no caso da injeção 

lateral apresenta-se perfurada lateralmente e fechada na ponta (Graça, 2012) (Figura 3.26). 

 

Figura 3.26 - Vara utilizada na Limpeza por injeção de ar comprimido lateralmente (Graça, 2012). 

A aspiração vertical, ou “air lift” é o processo mais utilizado, uma vez que permite uma limpeza 

correta dos ralos. Consiste na aspiração da água, em regime de paragens e arranques, com o 

auxílio do ar comprimido, através de varas próprias para a limpeza. A água é então aspirada e 

descartada à superfície com os detritos resultantes da limpeza (Figura 3.27). Este método, para 

apresentar um rendimento apreciável deve ser realizado ao longo do furo. 

 
Figura 3.27 - Limpeza e desenvolvimento dum furo de captação com recurso ao método de “air lift” e respetivo 

esquema da reorganização do maciço filtrante: A) antes da limpeza; B) após a limpeza (Comissão Setorial para a 

Água, 2012). 
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Por sua vez, a sobrebombagem, tal como o nome indica, diz respeito a uma bombagem excessiva 

do furo causando assim um rebaixamento do nível estático. Com um rebaixamento acentuado, o 

afluxo de água para dentro da captação tende a aumentar, fazendo com que os materiais mais 

finos se soltem do maciço filtrante e saiam com a bombagem (Mota, 2016). 

Relativamente a métodos químicos os mesmos baseiam-se em produtos químicas que 

apresentam a capacidade de dispersar as lamas de circulação, e para tal deverão ser aplicados ao 

nível dos ralos sendo para isso recomendada a sua aplicação através de varas. A utilização deste 

método deve ocorrer após a utilização de um método mecânico, uma vez que se trata do 

momento em que os ralos se encontrarão mais limpos. 

A limpeza do furo será dada por concluída quando a água se apresentar límpida, sem material 

em suspensão. Para tal deve-se recolher uma amostra de água numa garrafa transparente e agitá-

la virada para o sol (Mota, 2016). No caso de ainda existir turvação, os trabalhos de limpeza e 

desenvolvimento devem prosseguir. 

3.4. Questões de Segurança durante a realização da obra 

Como qualquer obra de engenharia, esta está também sujeita a uma atenção e cuidado por parte 

dos intervenientes. Algumas dessas medidas são obrigatórias uma vez que são impostas por lei. 

Antes de mais é de extrema importância a organização do material de trabalho, de modo a que 

não ocorram incidentes com deslocamentos das varas perfuradores ou quedas dentro da 

captação. Cada interveniente deve também munir-se de equipamento de proteção individual, 

como capacete, colete refletor, óculos e luvas e dependendo da atividade a executar, outro tipo 

de equipamentos.  

No local da capação, a empresa deve dispor de um equipamento de primeiros socorros para casos 

de acidentes, e também uma listagem com contactos de emergências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos da Universidade de Aveiro / Universidade do Porto 

 

43 Estágio na Empresa Captágua: Dimensionamento e Execução de Captações de Águas Subterrâneas 

CAPÍTULO 4 – EXPLORAÇÃO DA CAPTAÇÃO 

4.1. Ensaio de Caudal 

Após terminar a construção da captação e com a mesma já operacional, segue-se o ensaio de 

caudal, que irá fornecer informação relativamente à quantidade de água que pode ser extraída 

do furo num dado intervalo de tempo.  Este ensaio é realizado de modo a obter dados referentes 

aos parâmetros hidráulicos do furo, às perdas de carga do mesmo, à eficiência da captação e ao 

caudal ideal de exploração (Duarte, 2013; Mota, 2016). De todos os parâmetros que dizem 

respeito ao fluxo na água subterrânea importa ter especial atenção à Transmissividade (T) e ao 

Coeficiente de Armazenamento (S). 

O ensaio de caudal deve ser realizado com o auxílio de dispositivos que permitam a medição do 

mesmo que é o caso dos caudalímetros. Para as medições dos níveis hidrostáticos e 

hidrodinâmicos deve-se utilizar uma sonda. Segundo Kruseman e Ridder (1990), o ensaio de 

caudal pode ser realizado a caudal constante ou variável devendo haver acompanhamento dos 

rebaixamentos gerados. Os ensaios a realizar podem ser classificados em: 

A - Ensaio Escalonado: 

• Com recuperação; 

• Sem Recuperação; 

B - Ensaio a caudal constante (Ensaio de Bombagem): 

• Regime varável; 

• Regime permanente; 

Independentemente do método selecionado, previamente à realização do ensaio de caudal, deve-

se proceder à medição do nível estático para que seja possível medir os rebaixamentos em função 

do tempo (Kruseman e Ridder, 1990). Relativamente à medição dos rebaixamentos, os mesmos, 

devem ser medidos, numa fase inicial, em intervalos de tempo mais curtos, uma vez que os valores 

de rebaixamento são maiores numa fase inicial de bombagem. As medições dos níveis devem ser 

realizadas segundo os intervalos propostos na tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Tabela indicativa dos intervalos de medição do nível de água durante a realização de um ensaio de 

caudal (adaptado de Kruseman e Ridder, 1990). 

Tempo desde o início do Ensaio Intervalo de medição dos níveis 

0 aos 5 minutos A cada 30 segundos 

5 aos 60 minutos A cada 5 minutos 

60 aos 120 minutos A cada 20 minutos 

120 até ao término do Ensaio A cada 60 minutos 

 

A bombagem a realizar aquando do ensaio gera rebaixamentos dentro da própria captação, mas 

também em piezómetros que se apresentam nas proximidades da mesma. Dentro do furo os 

rebaixamentos são superiores e vão diminuindo consoante o afastamento ao mesmo, originando 
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em toda periferia, um nível hidrostático em forma de cone, ao qual se chama de cone de 

rebaixamento (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1 - Esquema ilustrativo do cone de rebaixamento (Kruseman e Ridder in Baptista, 2016). 

Relativamente aos ensaios escalonados, estes consistem em ensaios por escalão realizados no 

furo. Segundo Kruseman e Ridder (1990), cada escalão deve ser bombeado a um caudal 

constante, durante um certo período, até haver estabilização do nível. Os restantes escalões 

devem ter a mesma duração que o escalão inicial, mas devem ser utilizados caudais superiores e 

sempre constantes. Um ensaio escalonado apresenta geralmente entre 3 a 5 escalões. Caso o 

ensaio escalonado seja realizado com recuperação, quando terminada a bombagem, deve-se 

esperar que o nível hidrostático seja igualado ao valor prévio à bombagem. Caso o ensaio não 

preveja recuperação, então após o término de um escalão deve ser iniciada a bombagem 

referente a outro escalão sem que o aquífero recupere as condições iniciais. Na figura 4.2, é 

ilustrado o caso de dois ensaios de caudal, um com recuperação e outro sem.  

 

Figura 4.2 - Gráfico de registo de 2 ensaios escalonados, um com e outro sem recuperação (Mota, 2016). 

Os resultados obtidos dos rebaixamentos devem ser cuidadosamente registados num gráfico 

Caudal vs Rebaixamentos, sendo que o resultado final é o de uma curva que representa as 

características do furo (curva característica do furo) (Figura 4.3). Através da análise da curva é 
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possível obter informações referentes ao caudal critico e ao caudal ótimo de exploração. O caudal 

critico é dado no ponto de inflexão da curva devendo o caudal ideal de exploração ser inferior a 

esse ponto (Figura 4.4) (Comissão Setorial para a Água, 2012). 

 

Figura 4.3 - Curva característica resultante do registo Caudal vs Rebaixamento, num aquífero livre e num aquífero 

confinado (Comissão Setorial para a Água, 2012). 

 

Figura 4.4 - Ilustração da determinação do valor do caudal critico de uma exploração (Comissão Setorial para a Água, 

2012). 

A curva obtida no gráfico representativo do Caudal vs Rebaixamento, deveria na verdade ser uma 

reta, mas tal não acontece devido ao regime turbulento e a perdas de carga quer no furo, quer 

no aquífero. Jacob (1946) através dos seus estudos conseguiu formular uma equação 

representativa dos rebaixamentos específicos tendo em conta as perdas de carga (Equação 1). 

𝑆𝑊 = 𝐵𝑄 + 𝐶𝑄2     (Eq. 1) 

Esta equação pode ser simplificada, originando assim (Equação 2): 

𝑆𝑊

𝑄
= 𝐵 + 𝐶𝑄      (Eq. 2) 

onde a razão entre o rebaixamento específico e o caudal (
𝑆𝑊

𝑄
) é relacionada com as perdas de 

carga no aquífero (B) e na captação (C). 

Mais tarde, Hantush (1964) e Bierschenk (1963) referiram que a representação gráfica do valor de 

(
𝑆𝑊

𝑄
) em função do Q dá origem a uma reta em que o declive e interseção com o eixo das abcissas 
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resulta no valor de C e B respetivamente.Com os valores referentes às perdas de carga é assim 

possível obter informações referente à eficiência da captação (Equação 3). Esta por sua vez vai 

diminuir com o aumento do caudal, sendo por isso preferível que a eficiência da captação se 

apresente o mais próximo possível dos 100%. 

𝐸𝑤 = (
𝐵𝑄

𝐵𝑄+𝐶𝑄2) × 100%    (Eq. 3) 

O caudal de exploração pode então ser calculado com recurso a metodologias utilizadas por 

especialistas que se baseiam em projeções dos dados referentes às perdas de cargas em gráficos, 

sendo que um dos métodos é mencionado na anterior Figura 4.4. 

O ensaio a caudal constante, também denominado por ensaio de bombagem, consiste em 

bombear a captação a um caudal constante medindo os rebaixamentos no próprio furo e em 

piezómetros localizados nas imediações. O valor do caudal com o qual é realizado o ensaio é 

semelhante ao valor a utilizar no futuro, isto é, caso um furo tenha sido planeado para fornecer 

um caudal de 15.000 l h-1, então o ensaio deverá ser realizado com esse caudal, avaliando o 

comportamento dos rebaixamentos. 

No caso do ensaio de caudal em regime variável é possível calcular os parâmetros hidráulicos do 

aquífero. Para tal, Theis (1935) desenvolveu um método gráfico de sobreposição que consiste em 

traçar a curva de rebaixamentos observados em função do tempo, realizando em seguida o ajuste 

em relação à curva desenvolvida pelo próprio. Com essa sobreposição obtém-se valores que 

aplicando na equação de Theis (Equação 4) dão origem ao valor da Transmissividade e do 

Coeficiente de armazenamento.  

𝑇 =
𝑄

4𝜋𝑠
𝑊(𝑢), 𝑆 =

4𝑇𝑡

𝑟2 1

𝑢

     (Eq. 4) 

No caso dos aquíferos semi-confinados, o pressuposto anterior não pode ser aplicado, sendo que 

para tal é utilizado o método de Walton (1962) que se assemelha ao método de Theis. A estratégia 

é também a sobreposição gráfica, mas neste caso são utilizadas curvas desenvolvidas por Walton 

cujos valores resultantes devem ser aplicados numa equação do mesmo (Equação 5). 

𝑇 =
𝑄𝑊(𝑢,

𝑟

𝐵
)

4𝜋𝑠
, 𝑆 =

4𝑇𝑡

𝑟2𝑆
     (Eq. 5) 

O regime permanente é atingido quando, no decorrer da bombagem, as variações no nível de 

água se tornam insignificantes. Para obter resultados referentes a um ensaio de caudal em regime 

permanente é necessário recorrer a piezómetros localizados nas imediações do furo. Para o caso 

de aquíferos confinados, utiliza-se a equação de Thiem (1906) (Equação 6), e um gráfico de registo 

dos rebaixamentos em função da distância aos piezómetros. 

𝑇 =  
2.30𝑄

2𝜋∆𝑠
      (Eq. 6) 

Nos aquíferos semi-confinados é utilizado outro método, o de De Glee (1930), que se realiza de 

igual maneira que o método de Theis, realizado em aquíferos confinados de regime variável. 
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Ajusta-se o registo obtido a uma curva padrão desenvolvida por De Glee e com os valores obtidos 

aplica-se a equação do autor (Equação 7). 

𝑇 =
𝑄

2𝜋𝑠
𝐾0 (

𝑟

𝐵
)      (Eq. 7) 

4.2. Dimensionamento do Equipamento de Bombagem 

O dimensionamento e instalação do equipamento de bombagem deve ser realizado após os 

ensaios de caudal, evitando assim a utilização de uma bomba subdimensionada ou 

sobredimensionada. A utilização de uma bomba subdimensionada é demonstrativa de um não 

aproveitamento ideal da captação ao passo que a utilização de uma bomba sobredimensionada 

é responsável por um aumento no consumo energético podendo em certos casos danificar o 

próprio equipamento de bombagem ou até comprometer a vida útil da captação devido ao 

regime turbulento induzido (Comissão Setorial para a Água, 2012). 

O equipamento de bombagem mais utilizado nos furos de captação são eletrobombas 

submersíveis, estas apresentam um motor monofásico ou trifásico capaz de impulsionar a água 

até a certo ponto da superfície (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 - Eletrobomba submersível. 

Segundo Medeiros (2012), a seleção da bomba mais adequada para o furo dependerá de várias 

condicionantes das quais se destacam: (a) diâmetro da coluna de revestimento, (b) caudal de 

exploração a utilizar, (c) localização dos tubos-ralo e (d) altura manométrica. 
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O diâmetro do equipamento de bombagem, está condicionado ao diâmetro utilizado como 

coluna de revestimento. Por questões de logística, o diâmetro da bomba não poderá ser maior 

que o diâmetro da coluna de revestimento. No que diz respeito ao caudal, cada bomba está 

projetada para explorar um certo valor do mesmo, e por esse motivo, o caudal a explorar reduzirá 

em grande número a quantidade de bombas rentáveis de se utilizar num furo. Muitas vezes, os 

ensaios de caudal não são utilizados pelas empresas, que tiram as conclusões relativas ao mesmo, 

baseando-se no valor de caudal obtido aquando a execução da limpeza e desenvolvimento do 

furo, por “air lift”. Tal opção por parte da empresa mostra-se pouco rigorosa no que diz respeito 

à seleção do melhor equipamento de bombagem (Mota, 2016) 

O equipamento de bombagem não deverá ser colocado nas imediações dos tubos ralos uma vez 

que o arranque da mesma pode facilitar a entrada de areias para dentro da captação. 

Relativamente à altura manométrica, esta diz respeito à altura que a água terá de ser elevada, 

desde o nível hidrodinâmico, do caudal a explorar, até local designado, acima da superfície, 

consoante desejo do Dono de obra.  

Para seleção do equipamento a empresa utiliza tabelas ou curvas de desempenho fornecidas por 

empresas fabricantes de bombas. Uma sonda (guarda nível) deverá ser colocada 2 a 3 metros, 

acima da bomba, protegendo a mesma, desligando-a, caso haja um rebaixamento inesperado na 

captação. 

4.3. Finalização do furo 

Após a seleção do equipamento de bombagem, segue-se a altura de o colocar dentro da captação 

e o ligar até à superfície. Na bomba irão ser ligados cabos elétricos, que a vão alimentar através 

da superfície e também uma tubagem, geralmente de polietileno, que é responsável por conduzir 

a água, para além de um cabo de segurança que fixa a bomba em suspensão, impedindo que as 

forças resultantes do peso da mesma atuem quer no cabo elétrico quer na tubagem da bomba. 

Com todas a ligações já realizadas dentro da captação, é necessário proceder-se ao isolamento 

da mesma à superfície e para tal coloca-se uma tampa de diâmetro igual à coluna de revestimento 

por onde seja possível a passagem dos cabos (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 - Tampa de isolamento da captação à superfície com orifícios para passagem de cabos elétricos e 

tubagem da bomba. 
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Sobre o furo pode-se optar por construir uma casa para o mesmo ou simplesmente isolá-lo com 

recurso a uma anilha e uma tampa de ferro, ou até mesmo uma caixa de ferro, que o vedem da 

entrada de água e animais. Caso se opte pela construção de uma casa de furo (Figura 4.7), deve-

se ter em atenção que o teto da mesma tem de ter a particularidade de poder ser retirado com 

facilidade, perante a necessidade de realização de limpezas. Nesta casa serão colocados os painéis 

de controlo do equipamento de bombagem sendo recomendado que contenha também um 

reservatório para o qual a bomba bombeie. Este reservatório tem a função de impedir que a 

bomba esteja sempre em arranques e paragens sucessivas durante uma utilização da água, e 

deve, tal como a bomba, ter sondas que o impeçam de transbordar e de ficar vazio por completo. 

 

Figura 4.7 - Casa de um furo, em que do lado direito se encontra a caixa de proteção do furo (Medeiros, 2012) 

No que concerne à tubagem por onde a água sobe até a superfície, a mais utilizada é a de 

polietileno de alta densidade (PEAD) (Figura 4.8). Os tubos em PEAD apresentam dificuldade 

aquando a sua colocação do furo, e podem por vezes enrolar dentro da captação. 

 

Figura 4.8 - Tubagem de polietileno de alta densidade a utilizar na instalação de equipamentos de bombagem. 
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Por esse motivo é apresentado no mercado um tubo próprio para fazer a ligação da bomba com 

a superfície, o tubo Hidroroscado da marca Tubofuro. Este tubo é constituído por PVC sendo cada 

tudo ligado através de uma rosca reforçada, com vedante “o-ring” e apresenta certificado de 

alimentariedade. Este tubo apresenta uma estrutura própria para a passagem dos cabos de 

ligação evitando que os mesmos se torçam ao redor de bomba em casos de rotação da mesma 

(Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 - Amostra de tubagem Hidroroscado com estrutura para passagem de cabo elétrico e corda de suspensão 

da bomba [W15]. 

4.4. Questões de Segurança concluída a obra 

Por questões de segurança a captação deve estar devidamente protegida de qualquer situação. 

Em caso de possibilidade a caixa da captação deve estar fechada de modo a evitar roubos do 

equipamento de bombagem. Caso o utilizador se depare com uma alteração no estado da água 

deve contactar a empresa executora do furo para que esta intervenha. 

Uma vez que para o funcionamento da bomba é necessária corrente elétrica é salientada a 

especial atenção para os cortes de energia súbitos que podem danificar o equipamento. 
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CAPÍTULO 5 – RELATÓRIO FINAL DA OBRA E ACOMPANHAMENTO 

5.1. Relatório final de obra 

Segundo o artigo 41º do Decreto Lei nº 226-A/2007 de 31 de maio, uma vez terminada a obra de 

construção do furo, a empresa executante é obrigada, num espaço de 60 dias, a realizar um 

Relatório final de furo que deverá estar obrigatoriamente assinado pelo Dono de Obra. Com a 

consulta do número 7 da portaria nº 1450/2007 é possível obter informações referentes aos 

elementos que o referido relatório deve conter: 

• Localização da captação com indicação das coordenadas geográficas; 

• Identificação do número do processo de licenciamento; 

• Data do início e fim dos trabalhos; 

• Profundidade, diâmetros e métodos de perfuração; 

• Profundidade, diâmetros e tipo de material da coluna de revestimento; 

• Tipo, posição e composição dos tubos-ralo utilizados; 

• Indicação do valor do nível estático, nível dinâmico e respetivos caudais; 

• Profundidade aconselhada à colocação da bomba; 

• Tipo, posição e granulometria do maciço filtrante; 

• Método de Limpeza e desenvolvimento utilizado, e respetiva duração; 

• Caudal de Exploração recomendado; 

• Análise da água (se realizada); 

• Tabela de valoração dos caudais medidos; 

• Observações referentes a uma boa utilização da captação; 

• Desenho demonstrativo de: 

o Corte litológico com formações perfuradas; 

o Diâmetro e profundidade da perfuração; 

o Diâmetro e profundidade da coluna de revestimento; 

o Localização dos tubos-ralo; 

o Preenchimento do espaço anelar; 

• Outros elementos; 

• Constrangimentos durante a obra. 

5.2. Manutenção 

Para que a captação e equipamento de bombagem se encontrem em pleno funcionamento, todos 

os aspetos referidos anteriormente devem ser realizados. Independentemente do bom 

funcionamento da uma captação ao longo dos anos, a mesma desgasta-se tal como qualquer 

outro material, e por esse mesmo motivo é necessário estar sempre atento a alterações que 

possam ocorrer quer a nível de qualidade quer a nível de quantidade de água. 

Muitas das anomalias que ocorrem dentro da captação estão relacionadas com o equipamento 

de bombagem, podendo o mesmo estar queimado, ou ter perdido pressão, vários outros motivos. 
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Em casos mais graves, com o passar do tempo, o material sedimentar presente no espaço anelar 

tende a entrar para dentro do furo, assoreando-o. Estas situações devem-se a uma não realização 

de inspeções periódicas à captação. É recomendado que uma captação seja alvo de inspeções 

pelo menos de 2 em 2 anos, de modo a evitar o assoreamento. 

Muitas anomalias que ocorrem nas captações devem-se a uma má utilização da mesma. 

Utilizações muito frequentes tendem a prejudicar o equipamento de bombagem, principalmente 

em situações em que a captação não se encontra ligada a um reservatório, enquanto que 

utilizações raras da captação tende a que a mesma ganhe material sedimentar no fundo e que 

haja uma deterioração da coluna de revestimento. 

Perante situações críticas de uma captação, as empresas recomendam que se realize o seguinte: 

• Desenvolvimento e limpeza da captação 

• Registo ótico da captação (Endoscopia) 

• Estudos dos parâmetros da água 

5.2.1. Limpeza 

Em situações em que a água extraída do furo apresente coloração diferente, ou até mesmo 

turvação, o problema pode dever-se ao assoreamento da captação. Nesta situação o mais 

recomendado é que se realizem ações de limpeza e desenvolvimento do furo, que são realizadas 

de maneira idêntica às realizadas após o término da sua construção, como referido no ponto 3.3 

do presente relatório. 

A limpeza que apresenta melhores resultados é a limpeza por “air-lift”, que tal como já referido, 

diz respeito a uma sucção da água, com recurso ao ar comprimido e a tubagens próprias para tal. 

O ar é inserido no furo, a certa profundidade, e o material sedimentar e a água são sugados até 

à superfície onde são descartados. Para que este método seja aplicado de maneira correta, a 

injeção deve ir descendo gradualmente em profundidade de modo a limpar toda a captação. 

Antes da realização deste método é necessário proceder à remoção do equipamento de 

bombagem. A limpeza é realizada durante um espaço de tempo necessário até que a água não 

apresente turvação. 

5.2.2. Registo ótico  

Este registo ótico, também referido como Endoscopia, diz respeito a uma captação e registo em 

CD de imagens a cores ao longo do furo, através de uma camara submersível (Figura 5.1). Esta 

situação é mais utilizada quando as limpezas não podem ser realizadas ou se pretende descobrir 

colmatações da coluna de revestimento. As endoscopias podem também, em muitos casos, ser 

realizadas durante a execução da obra para se certificar da boa colocação da coluna de 

revestimento, por exemplo. 
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Figura 5.1 - Equipamento de filmagem a utilizar (Graça, 2012). 

A camara mais utilizada nestas situações, regista as imagens no sentido axial, na direção do eixo 

do furo, e no sentido radial, lateralmente ao furo, podendo ser rodada em 360º. O diâmetro é o 

mais reduzido possível de modo a permitir uma filmagem do furo, independentemente do 

diâmetro da sua coluna de revestimento. A sonda apresenta centralizadores, um sistema de 

iluminação frontal e lateral e apresenta-se ligada a um motor, controlado pelo utilizador, que 

executa a sua descida ou subida, consoante pretendido. Esta sonda encontra-se ligada à superfície 

a um dispositivo onde se recebe o registo do que a camara está a filmar e regista também a 

profundidade a que a mesma se encontra. 

Perante aspetos importantes, deve-se pausar a descida da sonda e realizar-se a aquisição de 

imagens lateralmente, de modo o estado da coluna de revestimento e das suas uniões. Em 

situações em que a filmagem encontre algum problema ou risco à sua utilização, deve-se 

interromper a descida da sonda procedendo de seguida à remoção da mesma da captação. 

Os aspetos mais importantes a obter através deste método são: 

• Nível hidrostático; 

• Turvação da água; 

• Identificação do tipo de material da coluna de revestimento; 

• Identificação do tipo de uniões; 

• Localização e estado dos tubos-ralo; 

• Identificação da profundidade em que há redução no diâmetro da coluna de 

revestimento. 
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Com o término desta técnica, deve-se realizar um relatório com referência aos aspetos 

evidenciados através da filmagem bem como, imagens elucidativas dos mesmos. 

5.2.3. Estudo de parâmetros da água 

Em certos casos que seja evidente a contaminação da água dentro da captação, e que a situação 

não apresente condições à realização de diagrafias, deve-se recorrer a um estudo simples de 

condutividade. 

Este estudo, realizado com semelhanças ao ensaio de caudal, baseia-se numa bombagem de água 

de uma captação, descartando-a, a um caudal constante. A medição do valor da condutividade 

deve ser realizada em intervalos regulares e espera-se que com o tempo, esse valor tenda a sofrer 

variações. Isso deve-se ao facto de que, durante uma bombagem intensa, os níveis aquíferos 

responsáveis pela entrada da água na captação sejam os mais profundos. Com esta técnica 

pretende-se descobrir qual o nível aquífero que se encontra contaminado e recorrer-se à selagem 

do mesmo.  

Para uma selagem de um tubo-ralo existem atualmente técnicas de engenharia que consistem 

em inserir componentes inertes (packers) dentro do furo e insuflá-los com ar comprimido de 

modo a realizar uma vedação. Este método apresenta resultados positivos mas é importante 

decidir previamente qual é o tubo-ralo que se pretende vedar. 
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CAPÍTULO 6 – CASOS ACOMPANHADOS DURANTE O ESTÁGIO 

6.1. Furo AV2/19 

6.1.1 Breve Enquadramento  

O concelho de Oliveira de Azeméis, com uma área de aproximadamente 163 km2, pertence ao 

Distrito de Aveiro. Este concelho é constituído por 19 freguesias e apresenta uma densidade 

populacional na ordem dos 70 mil habitantes. Segundo o Plano Director Municipal, o mesmo está 

situado na bacia hidrográfica do Vouga do qual é afluente um dos principais rios que atravessa a 

cidade, o rio Caima. 

Em termos geológicos o concelho de Oliveira de Azeméis pertence ao Maciço Hespérico que 

apresenta na região formações do Pré-câmbrico ao Quaternário. Nas proximidades da zona de 

sondagem as formações mais recentes de idade Cenozoica dizem respeito depósitos aluvionares. 

O Paleozoico está representado pelos quartzitos e micaxistos de idade Ordovícica. O CXG aflora 

como xistos argilosos, micaxistos e gnaisses que se apresentam intensamente metamorfizados 

(Plano Director Municipal). 

Por outro lado, as formações eruptivas aflorantes apresentam-se essencialmente sobre a forma 

de granitos que se podem dividir em 2 grandes grupos: (a) as rochas hercínias sintectónicas e (b) 

o Complexo Granítico da faixa blastomilonítica. Na zona central do concelho, e também área de 

estudo, o segundo grupo é o mais representativo. 

As formações mais recentes não apresentam grande importância hidrogeológica devido à sua 

reduzida espessura. Por outro lado, os contactos existentes entre micaxistos e quartzitos, embora 

que pouco frequentes, apresentam um bom indício à existência da água relacionada com a 

fracturação. 

Tal como as rochas metassedimentares, as rochas eruptivas apresentam uma morfologia favorável 

à circulação de água uma vez que as mesmas apresentam zonas de alteração profundas bem 

como zonas de fracturação conferindo assim ao sistema disponibilidade aquífera (Pereira et al., 

1981). 

6.1.2 Trabalhos de Perfuração 

Após contacto de um particular, com o intuito de obter informações relativas aos procedimentos 

associados à construção de um furo de captação, a Empresa apresentou todas as informações 

solicitadas assim como uma proposta orçamental para a construção da mesma. Nessa mesma 

proposta os custos associados encontram-se taxados por metro no que diz respeito à perfuração 

e à coluna de revestimento. A empresa adicionou também procedimentos opcionais tais como: 

(a) estudos geofísicos, (b) análise da água, e (c) a realização de diagrafias. Neste caso, o cliente 

não requereu de nenhum dos serviços opcionais disponibilizados pela Empresa. 
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Para evitar a execução de uma captação não produtiva, a empresa, como estudo prévio, recorreu 

ao seu historial de furos na região, tendo sido também realizada uma visita inicial ao terreno, por 

parte do técnico e acompanhamento do estagiário. A visita mostrou que o local tinha um imóvel 

contruído, pelo que o terreno não se encontrava num estado natural, tendo sido apenas avaliado 

o melhor local a perfurar. Da análise do inventário constatou-se que nas imediações, num raio de 

300 metros, a Captágua possuía informação de 3 furos, em que todos apresentavam um nível 

estático muito semelhante (90 metros) para a mesma profundidade de perfuração. 

A empresa iniciou o processo de licenciamento através do portal SiLiAmb, onde foram submetidos 

dados referentes ao cliente e à localização da futura captação. No mesmo portal foram também 

introduzidas informações relativas à profundidade prevista e ao material de entubamento 

previamente acordados com o cliente. Após a emissão da licença, a empresa iniciou os seus 

trabalhos que tiveram a duração de 3 dias (04 a 07 de janeiro de 2019). 

Tal como nos restantes furos nas imediações, este furo também se encontrava localizado numa 

zona granítica, tendo sido por isso necessário recorrer à perfuração por rotopercussão, uma vez 

que é o método indicado para formações coesas (Figura 6.1).  

 

Figura 6.1 - Método de perfuração por Rotopercussão. 

Numa fase inicial, e uma vez que as formações superficiais se apresentavam pouco coesas, foi 

utilizada uma dileta para executar a perfuração (Figura 6.2), sendo que posteriormente foi 

colocado um tubo de PVC de 200mm de diâmetro para suster as pressões exercidas evitando 

assim o desabamento do material para dentro do furo. Este furo foi realizado com um diâmetro 

de 220 mm e atingiu uma profundidade de 90 metros (como previsto). 
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Figura 6.2 - Fase inicial da perfuração em que é utilizada uma dileta para perfurar terrenos sedimentares. 

Após a perfuração inicial de material sedimentar a dileta foi então removida e alterada por um 

martelo de fundo de furo com botões de tungsténio, dando assim inicio à perfuração por 

rotopercussão (Tabela 6.1). 

Tabela 6.1 – Perfuração realizada pelas ferramentas de corte utilizadas. 

Início (m) Até (m) Ferramenta de corte utilizada 

0 6 Dileta 

6 90 Martelo de fundo de furo 

 

No decorrer da perfuração foram verificadas as velocidades de perfuração e recolhida a 

amostragem com recurso a uma rede de malha à boca do furo. A amostragem foi recolhida de 3 

em 3 metros, ou em situações em que os sondadores acharam necessária a recolha, mas uma vez 

que a mesma se manteve uniforme ao longo do furo, a mesma foi sendo descartada. A tabela 6.2 

apresenta a informação recolhida dos cuttings. 

Tabela 6.2 – Tipo de material perfurado. 

Início (m) Fim (m) Material perfurado 

0 6 Areia amarela 

6 90 Granito 

 

Tal como referido na secção 3.1.2.1. do presente relatório, a utilização do método de 

rotopercussão possibilita a medição do caudal no furo, tendo a mesma sido realizada pelos 

sondadores. Nesta situação essa informação mostrou ser de grande importância uma vez que o 

aumento do caudal é indicativo de perfuração de zonas de fraturas por onde a água circula. A 

tabela 6.3 apresenta os caudais medidos e o material amostrado a essa mesma profundidade. 
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Tabela 6.3 – Caudais medidos na execução do furo. 

Dos (m) Até aos (m) Caudal (l/h) Material 

61 62 10.500 Granito fraturado 

65 66 12.000 Granito fraturado 

73 74 13.500 Granito fraturado 

77 78 20.000 Granito fraturado 

84 86 22.000 Granito fraturado 

 

Na tabela 6.4 é apresentada a caracterização geral da litologia desta captação já com as 

interpretações realizadas pelo técnico através da medição do caudal. 

Tabela 6.4 – Litologias perfuradas. 

Início (m) Fim (m) Litologia 

0 6 Areia amarela 

6 63 Granito 

63 64 Granito fraturado 

64 71 Granito 

71 72 Granito fraturado 

72 73 Granito 

73 74 Granito fraturado 

74 78 Granito 

78 79 Granito fraturado 

79 84 Granito 

84 86 Granito fratirado 

86 90 Granito 

 

Terminados os trabalhos de perfuração, foi realizada uma medição do nível da água que traduziu 

um resultado de 8 metros. A coluna de revestimento foi dimensionada tendo por base os caudais 

medidos ao longo da perfuração e os furos existentes na periferia. 

Na tabela 6.5 são apresentados os níveis selecionados para a colocação dos tubos-ralo. Importa 

salientar que o cliente não pretendeu que se realizassem diagrafias para um melhor 

dimensionamento dos ralos, o que seria mais recomendado. 

Tabela 6.5 – Localização dos tubos-ralo a aplicar. 

Início (m) Fim (m) 

60 66 

72 78 

84 90 

 

Após a decisão dos locais indicados a inserir os tubos-ralo foi iniciada a fase de entubamento 

(Figura 6.3), que foi concretizada com recurso ao Tubo Georoscado Estriado de 140 mm de 

diâmetro.  
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Figura 6.3 - Entubamento com Tubo Georoscado Estriado de 140 mm com utilização de um vedante “o-ring”. 

O estubamento cumpriu todos os parâmetros previstos tendo sido colocados centralizadores em 

cada troço de tubo, de modo a manter igual distância às paredes do furo assim como a 

verticalidade do tubo de revestimento (Figura 6.4).  

 

Figura 6.4 - Aplicação de centralizadores nos tubos. 

Com o término da fase de entubamento procedeu-se ao preenchimento do espaço anelar. A 

tabela 6.6 apresenta as profundidades onde foi colocado seixo calibrado (5 a 8 mm de 

granulometria) previamente bem lavado, compactonite e material argiloso. A inserção dos 

materiais foi realizada de forma faseada e lenta de modo a garantir um preenchimento ao longo 

de toda a captação. 
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Tabela 6.6 – Espaços destinados ao preenchimento do espaço anelar por cada material. 

Início (m) Fim (m) Material 

0 6 Materila argiloso 

6 8 Compactonite 

8 90 Seixo quartzoso 

 
A compactonite foi inserida na profundidade em que é intersetada a primeira camada 

impermeável (ou pouco permeável), que no caso se tratava do granito, de modo a evitar poluição 

das massas de água através dos contributos da superfície. 

A limpeza e o desenvolvimento do furo realizaram-se através do método de “air lift”, em que as 

varas foram colocadas ao longo do furo. A injeção faseada de ar comprimido no interior permitiu 

a remoção da água e dos materiais para a superfície e consequentemente a sua limpeza. Numa 

fase inicial a água apresentava-se turva com material fino, sendo que com a continuação do 

processo a água saiu límpida. 

A Figura 6.5 apresenta um corte geológico do furo, realizado através do programa IsiGeoCut, 

onde são descritas as litologias atravessadas, o nível da água e os materiais a preencher o espaço 

anelar. 

 

Figura 6.5 - Esquema ilustrativo do corte geológico do furo, elaborado com recurso ao programa IsiGeoCut. 

A obra foi dada como terminada, sem colocação do equipamento de bombagem, uma vez que o 

cliente não desejou contar com os serviços da empresa para colocação da bomba. A captação foi 

então fechada à superfície com recurso a uma anilha de betão e uma tampa de ferro. 
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6.2. Ensaio de Caudal Escalonado OB38/18 

Com o intuito de avaliar o caudal possível de explorar numa captação localizada em Oliveira do 

Bairro, a empresa Captágua realizou um ensaio de caudal escalonado na referida captação. O 

ensaio foi efetuado em 3 escalões de caudal crescente e contou com a recuperação do nível 

estático entre cada escalão. O cliente não pretendeu a realização de 4 escalões como tinha sido 

planeado devido à demora dos ensaios. A tabela 6.7 apresenta os tempos de medição de cada 

escalão e respetivo caudal. 

Tabela 6.7 – Caudais utilizados em cada escalão, tempo de duração e rebaixamentos medidos em cada escalão. 

Escalão Tempo (min) Q (m3/dia) Q (l/h) Rebaixamento - Sw  

1 320 1300 54166,6 4,2 

2 320 3300 137500 12,1 

3 320 5020 209266,6 20,1 

 

Um dos métodos para calcular o valor recomendado de extração de água de um furo consiste 

em, tal como mencionado na secção 4.1, projetar os Rebaixamentos (Sw) vs Caudal (Q) num 

gráfico que apresentará uma curva, denominada de curva característica do furo (Figura 6.6).  

 

Figura 6.6 - Gráfico de Rebaixamento vs Caudal para obtenção do ponto de caudal crítico 

Tal como já referido, esta curva, deveria apresentar-se como uma reta mas tal não acontece 

devido à existência de perdas no aquífero e no próprio furo. A curva permite obter um valor 

aproximado do Caudal Crítico de exploração, que é dado pelo ponto de inflexão da mesma. 

Relativamente ao caudal recomendado de exploração, tal como é de esperar, deve ser inferior ao 

caudal crítico. Nesta situação interpretou-se que o ponto de inflexão da curva foi obtido aos 1000 

m3/dia, pelo que se recomenda que o caudal de extração seja de 900 m3/dia. 

Para obtenção do valor recomendado de extração foi utilizado um outro método que consiste 

em aplicar a equação de Jacob (𝑆𝑊 = 𝐵𝑄 + 𝐶𝑄2 =>  Sw/Q = 𝐵 + 𝐶𝑄), que tem em conta as 
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perdas de carga existentes. Para tal procedeu-se ao cálculo dos valores de Rebaixamento 

específico SW/Q (Tabela 6.8). 

Tabela 6.8 - Obtenção do valor do rebaixamento específico para cálculo da eficiência da captação 

Escalão Q(m3/dia) Rebaixamento – SW (m)  SW/Q (dia/m2) 

1 1300 4,2 0,0091 

2 3300 12,1 0,0103 

3 5020 20,1 0,0153 

 

Recorrendo aos estudos de Hantush e Bierschenk foi então elaborado um gráfico do Caudal (Q) 

em função do rebaixamento específico SW/Q. À representação gráfica, foi adicionada uma linha 

de tendência e respetiva equação (tipo y=mx+b) de onde foi possível obter o valor de B e C 

referentes às perdas de carga. O valor de B é obtido na interseção da reta com o eixo vertical 

(SW/Q) dado pelo valor 0,003 enquanto que o valor C é obtido pelo declive da reta que no caso 

foi de 2.0 x10-7 (Figura 6.7). 

 

Figura 6.7 - Representação gráfica do Caudal (Q) em função do rebaixamento específico (Sw/Q) de acordo com a 

metodologia proposta Hantush e Bierschenk. 

Com a informação referente às perdas de carga é possível calcular a eficiência da captação (EW), 

onde são considerados caudais teóricos de exploração e calculados os valores de perdas de carga 

para os mesmos e respetiva eficiência. Os resultados obtidos são apresentados na tabela 6.9. 

Em seguida foi realizada uma representação gráfica de BQ e BQ+CQ2 em função dos caudais 

teóricos de exploração (Figura 6.8). 

O ponto indicativo de caudal recomendado é o ponto em que as retas divergem, tendo sido 

interpretado que esse valor é atingido a um caudal aproximadamente de 700 m3/dia para o qual 

a captação apresenta eficiência de aproximadamente 95%, segundo a tabela anterior (Tabela 6.9). 
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Tabela 6.9 – Valores das perdas de carga e da eficiência da captação 

Q (m3/dia) BQ CQ2 BQ+CQ2 EW (%) 

10 0,03 0,00002 0,03002 99,93 

40 0,12 0,00032 0,12032 99,73 

70 0,21 0,00098 0,21098 99,54 

100 0,30 0,00200 0,30200 99,34 

130 0,39 0,00338 0,39338 99,14 

160 0,48 0,00512 0,48512 98,94 

190 0,57 0,00722 0,57722 98,75 

220 0,66 0,00968 0,66968 98,55 

250 0,75 0,01250 0,76250 98,36 

280 0,84 0,01568 0,85568 98,17 

310 0,93 0,01922 0,94922 97,98 

340 1,02 0,02312 1,04312 97,78 

370 1,11 0,02738 1,13738 97,59 

400 1,20 0,03200 1,23200 97,40 

430 1,29 0,03698 1,32698 97,21 

460 1,38 0,04232 1,42232 97,02 

490 1,47 0,04802 1,51802 96,84 

520 1,56 0,05408 1,61408 96,65 

550 1,65 0,06050 1,71050 96,46 

580 1,74 0,06728 1,80728 96,28 

610 1,83 0,07442 1,90442 96,09 

640 1,92 0,08192 2,00192 95,91 

670 2,01 0,08978 2,09978 95,72 

700 2,10 0,09800 2,19800 95,54 

 

 

Figura 6.8 - Representação gráfica, de BQ e BQ+CQ2 em função de um caudal teórico, para obtenção de um valor 

indicativo de caudal de exploração recomendado. 

Os resultados obtidos podem ser considerados bons, contudo seria recomendado a realização 

um ensaio com 4 escalões de modo a obter um valor mais correto. De qualquer das formas é 
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importante que o ensaio de caudal realizado seja interpretado tendo em conta as perdas de carga 

existentes uma vez que as mesmas são demonstrativas dos parâmetros reais do furo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos da Universidade de Aveiro / Universidade do Porto 

 

65 Estágio na Empresa Captágua: Dimensionamento e Execução de Captações de Águas Subterrâneas 

CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

Inerente à realização deste relatório está a perceção de que a construção de uma captação de 

água subterrânea está dependente de várias etapas que devem ser respeitadas na íntegra. O não 

cumprimento da lei pode resultar em coimas e em certos casos na selagem da captação. É 

importante seguir sempre as recomendações dadas quer por parte do técnico, quer por parte do 

Empreiteiro de Sondagem, que apresentarão experiência e conhecimentos indicados. 

A captação de água subterrânea mostra-se vantajosa face à água superficial, uma vez que a última 

se encontra muitas vezes contaminada por químicos que são utilizados no solo com frequência, 

e por esse motivo considera-se mais vantajosa a realização de um furo ao invés de um poço, 

apesar das diferenças de orçamento. Apesar de mais comuns a maioria dos poços de pouca 

profundidade, limitam-se a captar água superficial, sendo que o seu consumo em certos casos se 

torna prejudicial para a saúde. 

Através da realização do estágio foi possível confirmar que cada caso é um caso, sendo por isso 

importante salientar que a presente dissertação tem o objetivo de elucidar os processos que, por 

norma, se devem realizar aquando de a construção de um furo, não pretendendo assim tornar-

se num guia a ser seguido. Contudo, a informação exposta diz respeito aos aspetos mais 

importantes de realizar, sendo que em situações de exceção, alguns destes devem ser alterados 

ou até mesmo descartados.  

Em termos profissionais, a realização do estágio académico permitiu um incremento de 

conhecimentos relativamente à área da Hidrogeologia/Hidrologia, e também um ensinamento de 

várias outras tarefas a realizar em seio empresarial, como gestão e administração. 

Para finalizar, é de esperar que as obras de captação de água subterrânea se tornem cada vez 

mais utilizadas, face as problemáticas ambientais relacionadas com a água, sendo também 

expectável que a lei acompanhe o sucessivo crescimento deste setor. As empresas devem manter-

se o mais informadas possível relativamente às eventuais alterações na lei, devendo as mesmas 

alterar as suas metodologias em caso de necessidade. Cabe ao Dono da Obra certificar-se de uma 

utilização consciente dá água do furo, evitando contaminar a mesma porque se trata de um 

recurso cuja qualidade está em perigo. A contaminação de um nível aquífero por parte de um 

utilizador pode causar problemas de contaminação a vários outros utilizadores, por vezes 

irreversíveis. 
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