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RESUMO 

 

O aterro sanitário Nova Esperança, no município de Feira de Santana-Bahia, cessou suas 

operações de reservação dos resíduos sólidos há pelo menos 14 anos (2004), decorrente da 

capacidade física e problemas estruturais/ambientais. Atualmente o local encontra-se 

abandonado, com inúmeros focos de contaminação dos mananciais superficiais/subterrâneos, 

obras de monitoramento danificadas, proliferação de doenças infeciosas, conflitos 

socioambientais, etc. Os impactos negativos ao meio ambiente e a sociedade local anunciam o 

descaso das repartições públicas diante da gravidade do problema. Os aterros sanitários 

apresentam alto risco ao meio ambiente, sob o ponto de vista geológico, principalmente com 

relação aos recursos hídricos subterrâneos – quando instalados em áreas hidrogeologicamente 

vulneráveis. As águas subterrâneas contaminadas passam, ao longo do espaço e tempo, por 

muitos processos biogeoquímicos a depender do lixiviado (chorume) e das características do 

aquífero local. Dessa forma, após o período operacional, existe a necessidade do controle e 

monitoração da qualidade dos mananciais subterrâneos. Algumas obras de intervenção 

ambiental foram desenvolvidas logo após a paralisação das atividades, sendo a maioria delas 

desamparadas e em péssimas condições físicas. O desenvolvimento de plumas de contaminação 

no aquífero local é mais do que previsível. Com isso, em conformidade com o Art.2° Inc. I da 

Lei n° 9.433/1997, na qual é de fundamental importância assegurar a qualidade das águas para 

as futuras gerações, foi proposta uma obra de intervenção no local impactado. Para tal, serão 

desenvolvidas atividades técnicas com conjunto de ações/estudos na caracterização do impacto 

na qualidade das águas subterrâneas, que servirão de guia para construção de programas 

ininterruptos de monitoramento ambiental. 

 

Palavras-Chave: Recuperação; Fiscalização; Contaminação. 
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ABSTRACT 

 

 

The Nova Esperança landfill in the municipality of Feira de Santana-Bahia ceased its solid 

waste reserve operations for at least 14 years (2004), due to physical capacity and structural / 

environmental problems. Nowadays, the place is abandoned, with numerous sources of 

contamination of surface / groundwater sources, damaged monitoring works, proliferation of 

infectious diseases and socio-environmental conflicts. The negative impacts on the environment 

and local society announce the disregard of the public sector in the face of the seriousness of 

the problem. Landfills present a high risk to the environment from a geological point of view, 

especially in relation to groundwater resources and when installed in hydrogeologically 

vulnerable places. Contaminated groundwater passes through space and time through many 

biogeochemical processes depending on the leachate and the characteristics of the aquifer. Thus 

after the operational period there is a need to control and monitor the quality of underground 

water sources. Some works of environmental intervention were developed shortly after the 

paralysis of the activities, being the majority of them careless and in bad physical conditions. 

The development of plumes of contamination in the local aquifer is more than predictable. 

Therefore, in accordance with Article 2°. I of Law N° 9.433/1997, in which it is of fundamental 

importance to ensure the quality of water for future generations, an intervention project was 

proposed at the impacted place. To this end, technical activities will be developed with a set of 

actions/studies to characterize the impact on groundwater quality, which will guide the 

construction of uninterrupted environmental monitoring programs. 

 

Keywords: Recovery; Oversight; Contamination. 
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1. INDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA  

 

O município de Feira de Santana - Bahia substituiu, no ano de 2004, o aterro sanitário 

Nova Esperança por um mais moderno, em outra localização. Este aterro municipal operou 

durante cerca de 15 anos, chegando a receber até 500 toneladas/dia de resíduos domésticos, 

hospitalares e industriais (SANTOS, 2004). O Departamento de Limpeza Pública Municipal e 

o Governo Estadual investiram em algumas obras pontuais de investigação ambiental, porém 

sem o devido planejamento e integração técnica. O resultado foi uma tentativa frustrante de 

configura-lo em um aterro controlado – após a paralisação das suas atividades de reservação 

dos resíduos sólidos. Atualmente o aterro encontra-se em situação abandonada (Figura 1). 

Figura 1 - Em (A) Local de entrada do antigo aterro sanitário. Em (B) Local de armazenamento dos 

resíduos perigosos. Em (C) Marco geográfico de controle. Em (D) antiga balança de operação. Fonte: 

Autor (2018). 

 

Este empreendimento foi implantado sobre antiga cava de pedreira (rochas cristalinas), 

na qual, seguramente, pode configurar um aquífero do tipo fissural/fraturado. O 

desenvolvimento de uma pluma de contaminação nesse tipo de aquífero é mais do que 

previsível. A produção de “chorume”, sem o correto monitoramento ambiental, provavelmente 

acarretou e, continuará a ocasionar com o decorrer dos anos, a contaminação dos recursos 

hídricos subterrâneos locais (Figura 2). Os impactos ambientais nos mananciais ainda não 

foram muito bem caracterizados, tão pouco mensurados. O controle do avanço dessa pluma nas 
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áreas adjacentes será o maior desafio, tendo em vista que - até o momento – poucas foram as 

obras de intervenção realizadas afim de que se obtenha um dimensionamento e remediação do 

conflito ambiental.                                                           

 

Figura 2 -Massa de lixo sedimentada junto com a cobertura de solo residual e presença de lagoas 

dos percolados (chorume), mesmo depois de 14 anos de paralisação das atividades. Fonte: Autor 

(2018). 

 

A obra de intervenção irá compreender um conjunto de ações que vão desde estudos da 

caracterização do meio físico, obras de captação/monitoramento e análises físico-químicas de 

solos e águas subterrâneas. A partir dos resultados obtidos, almeja-se contextualizar o aquífero 

local e o seu grau de vulnerabilidade ambiental - após o encerramento das atividades. Esses 

estudos visam fornecer subsídios sobre o controle do avanço da pluma de contaminação, das 

soluções de eventuais problemas que possam surgir e evitar atos que venham ampliar a 

degradação ambiental/ocupação humana inadequada – através de programas de monitoramento 

temporal. 
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2. JUSTIFICATIVA   

 

Os aterros sanitários apresentam altos riscos ao meio ambiente, sob o ponto de vista 

geológico, principalmente com relação aos recursos hídricos subterrâneos - quando instalados 

em áreas hidrogeologicamente vulneráveis, mesmo após o encerramento de suas atividades. As 

águas subterrâneas contaminadas passam, ao longo do tempo e espaço, por muitos processos 

biogeoquímicos que variam conforme as características do lixiviado (chorume) e do aquífero 

em questão. A geração dessa mistura de compostos orgânicos e inorgânicos ricos em metais 

pesados (Cd, Pb, As, Hg), pode levar mais de 20 anos após o encerramento das atividades de 

disposição final, ao passo que os processos de autodepuração de um aquífero contaminado 

podem levar também dezenas de anos (CAMPBELL, 1993; DANIEL, 1993 apud SANTOS, 

2004).  Portanto, existe a necessidade da implantação de um projeto complementar ao que já 

foi realizado até o momento, com estudos e obras de intervenção, para a caracterização do 

aquífero local e no controle do avanço das plumas de contaminação para as regiões vizinhas – 

através de programas de monitoramento. Sabe-se que durante a implantação do antigo aterro 

não foram praticados, originalmente, a impermeabilização de base que é imprescindível na 

preservação de um aquífero fissural. O local está sotoposto ao substrato de rochas cristalinas 

fraturadas e configuram um alto grau de vulnerabilidade ambiental aos mananciais 

subterrâneos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos Gerais 

 

Caracterizar os impactos provocados nas águas subterrâneas do Aterro Sanitário de 

Nova Esperança e arquitetar programas específicos de monitoramento ambiental que apoiem 

na gestão municipal dos recursos hídricos. Para isso, este trabalho visa melhorar o desempenho 

na execução do Projeto de Intervenção e facilitação na contratação de serviços específicos 

como: estudos/obras no local. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Dessa maneira, dentre os objetivos específicos, destacam-se: 

 

• Levantar bibliografias dos serviços existentes e investigação dos focos de 

contaminação in loco, afim de que se permita a integração dos dados técnicos 

passados com os atuais; 

• Elaborar o Projeto de Intervenção e o Termo de Referência do contrato; 

• Configurar propostas de Programas de Monitoramento Ambiental. 
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4. METODOLOGIA ADOTADA   

 

Para a confecção desse trabalho foram realizados: levantamentos bibliográficos, visitas 

técnicas de campo, elaboração do Projeto de Intervenção, Termo de Referência e Programas de 

Monitoramento Ambiental. Abaixo, segue um fluxograma com a sequência das atividades 

desenvolvidas num período total de 1 ano (Figura 3). 

 
Figura 3 - Fluxograma com as atividades desenvolvidas. Fonte: Autor (2018). 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO    

 

5.1 Histórico  

  

 Segundo moradores da comunidade Nova Esperança, o antigo aterro sanitário teve as 

suas operações iniciadas em meados de 1990 até o ano de 2004. Antes do início das reservação 

dos resíduos sólidos, no local, exista uma mineração de brita (pedreira). Informações do 

Departamento de Limpeza Pública do município afirmam que cerca de 2.000.000 (dois milhões) 

de toneladas de resíduos comuns, hospitalares, domésticos e industriais foram despejados até o 

ano de 2004. No local foram implantados: lagoas de acumulação de chorume, sistemas de 

drenagem de gás, superficial e remoção de percolados (Figura 4). Contudo, não houve 

impermeabilização de base e nem a construção de sistemas de tratamento de líquidos 

percolados. No ano de 2004, segundo Santos (2004), a prefeitura municipal implantou um novo 

aterro ao lado da antiga pedreira, que opera até os dias atuais no armazenamento dos resíduos 

sólidos do município (Figura 5). O novo local foi projetado seguindo as condições técnicas 

mínimas exigíveis para o armazenamento (NBR 8419/1992). 

                                                                  

 

Figura 4 - Obras de intervenção abandonadas no aterro. Em (A) têm-se sistema de drenagem dos 

percolados e em (B) têm-se sistema de drenagem superficial (pluvial). Fonte: Autor (2018). 

 

(A) (B) 
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Figura 5 - Portão do novo aterro sanitário de Feira de Santana-BA administrado pela empresa 

Sustentare. Fonte: Autor (2018). 

 

 

 Desde o encerramento das atividades, há 14 anos, as administrações municipais tentam 

improvisar com a restruturação e recuperação ambiental do local, com experimentos na ordem 

física, social e ambiental (Figura 6). Algumas parcerias com Universidades resultaram em 

artigos, teses e defesas na caracterização ambiental e hidrogeológica daquele contexto. 

Entretanto, o que se vê atualmente é um local abandonado e impactado ambientalmente. As 

obras de monitoramento estão danificadas e descuidadas (Figura 7). Existem inúmeros focos 

de contaminação dos mananciais superficiais e subterrâneos com percolados que se propagam 

nas regiões topograficamente mais baixas, nas áreas de recarga dos aquíferos fissurais, nos 

leitos das drenagens mais próximas, massa de lixo dispostas na superfície, etc.  
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Figura 6 - A) Poço de monitoramento Pz-01 no ano de 2004. B) Poço Pz-01 abandonado, no ano de 

2018. Fonte: Santos (2004) & Autor (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Sequência histórica dos acontecimentos. Fonte: Autor (2018). 
 

 Segundo relatos dos moradores, houve – nos últimos anos -  um crescimento acelerado 

e desordenado da população, principalmente por conta da presença do “lixão”. Existem 

inúmeras residências com construções irregulares e sem sistema de esgotamento sanitário. A 

população despeja os rejeitos domiciliares nas ruas e de maneira desordenada. No bairro não 

1989: Implantação do Aterro 
Nova Esperança

2003-2004: Fim das Operações 
de Armazenamento

2004: Mudança do Local do 
Aterro

2004: Obras de Intervenção e 
Monitoramento

2018: Abandono e Descaso 
total.

(A) (B) 
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existe rede de drenagem pluvial, esgoto e as ruas não são pavimentadas (Figura 8).  A população 

expõe ainda que, por conta do aterro abandonado, os odores são fortes, há a presença de 

mosquitos, ratos, moscas, focos de incêndio e abundantes casos de doenças infeciosas. Alguns 

casos de doenças são recorrentes, como por exemplo: leptospirose, zica, dengue e chicungunha.  

 

 
Figura 8 - Falta de saneamento básico (esgotamento sanitário) no bairro Nova esperança. Fonte: Autor 

(2018). 
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6. ÁREA AFETADA   

 

O aterro sanitário Nova Esperança está localizado na zona periférica oeste do município 

de Feira de Santana-Ba (Figura 9). Apesar da distância do centro da cidade, o crescimento 

populacional desencadeou na urbanização das regiões vizinhas. Atualmente, os bairros 

proximais são bastante povoados, com construções irregulares e déficits no saneamento básico. 

A área que será investigada envolve todo o contorno desse aterro abandonado, abrangendo pelo 

menos 1ha (hectare) ou 10.000m². 

 

 

        Figura 9 - Mapa de situação e localização da área do aterro sanitário de Nova Esperança.

  

 

O local está posicionado num alto topográfico - em um divisor de águas superficiais - 

com drenagens afluentes que se deslocam para norte e para sul e, posteriormente, para o Rio 

Jacuípe, um dos mais importantes mananciais do município (Figura 10). Sabe-se ainda que o 

aterro foi construído a partir de uma antiga cava de pedreira de brita e instalado sobre um 

aquífero fissural local (Figura 11). O aterro conta com alguns elementos básicos, como sistema 

de drenagem e remoção do percolado, sistema de tratamento do percolado e sistema de 
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drenagem de gás, contudo não houve, durante a sua instalação, a impermeabilização de base. 

Consequentemente, as chances de contaminação local das águas subterrâneas são altas (Figura 

12). 

Alguns trabalhos científicos e pontuais foram desenvolvidos pós-paralisação das 

atividades de despejo dos resíduos sólidos, com a parceria entre Universidades/Prefeitura. Os 

autores estabeleceram recomendações futuras para o lixão abandonado, tais como: poços de 

monitoramento do chorume e estudos geofísicos complementares, entretanto, - desde a 

inatividade do aterro - poucas foram as obras executadas no seu entorno e os dados técnicos 

existentes estão dispersos e desatualizados.  

 

Figura 10 - Mapa com a delimitação das bacias hidrográficas no município de Feira de 

Santana-Bahia. O quadrado em vermelho está a localização do aterro sanitário Nova Esperança. Fonte: 

Autor (2018). 
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Figura 11 - Focos de contaminação na área de recarga do aquífero fissural, com fraturas 

superficiais.  Fonte: Autor (2018). 

  

 

 

   Figura 12 - Visão geral do antigo aterro, com detalhe para as lagoas de chorume. Fonte: 

Autor (2018). 
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7. PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

 

7.1 Identificação do Problema 

 

O município de Feira de Santana-Bahia substituiu o seu aterro sanitário por um mais 

moderno em outro local. O antigo aterro operou durante décadas e encontra-se atualmente 

abandonado.  A produção de “chorume”, sem o correto monitoramento ambiental, 

provavelmente acarretou na contaminação dos recursos hídricos subterrâneos, sendo que ainda 

não foram caracterizados nem mensurados. O desenvolvimento de uma pluma de contaminação 

no aquífero local é mais do que previsível. O controle do avanço dessa pluma nas áreas 

adjacentes será o maior desafio, tendo em vista que - até o momento - nenhuma obra de 

intervenção foi realizada afim de que se obtenha um dimensionamento e remediação do impacto 

ambiental.  

 

7.2 Objetivos 

 

7.2.1 Objetivo Geral   

 

A obra de intervenção vai caracterizar o impacto ambiental na qualidade das águas 

subterrâneas e propor a construção de programas ininterruptos de monitoramento ambiental na 

área do aterro sanitário. De tal modo, com base na disposição inadequada de resíduos sólidos 

urbanos, busca-se - a partir da vulnerabilidade ambiental dos recursos hídricos - identificar, 

mapear e analisar a pluma de contaminação. Espera-se que, - após o resultado final do estudo – 

o município se ajuste as diretrizes propostas pelas leis n° 12.305/2010 (Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos) e 12.932/2014 (Política Estadual dos Resíduos Sólidos). 

, 

7.2.2 Objetivos Específicos    

  

Entre os objetivos específicos da obra de intervenção pretende-se: 

 

▪ Realizar estudos geológicos e geofísicos, mapeando as possíveis zonas de percolação 

do chorume proveniente do aterro;  

▪ Mapear a massa de lixo disposta na área; 
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▪ Construir poços piezométricos/monitoramento (medir nível do chorume e pressão os 

gases); 

▪ Realizar análises físico-químicas e bacteriológicas, necessárias para caracterização da 

possível contaminação do aquífero por disposição de resíduos sólidos urbanos; 

▪ Delinear as possíveis plumas de contaminação; 

▪ Construir programas de monitoramento ambiental, temporal, da área impactada. 

 

7.3 Resultados e Impactos esperados 

 

A obra de intervenção irá compreender um conjunto de ações que vão desde estudos da 

caracterização do meio físico, obras de captação/monitoramento e análises físico-químicas das 

águas subterrâneas. A partir dos resultados obtidos pelos estudos, almeja-se contextualizar o 

aquífero e o seu grau de vulnerabilidade ambiental após o encerramento das atividades no antigo 

aterro sanitário. Esses estudos visam fornecer subsídios sobre o controle do avanço da pluma 

de contaminação, das soluções de eventuais problemas que possam surgir e evitar ações que 

venham ampliar a degradação ambiental/ocupação humana inadequada. 

 

7.4 Ações de Intervenção 

 

7.4.1  Levantamento Topográfico e Geodésico, na escala de 1:1.000   

 

O levantamento topográfico consistirá na abertura de uma malha de picadas lineares, no 

mínimo 8 linhas, piqueteadas 10x10 metros, com extensão variando entre 200 a 600m. Os 

pontos piqueteados terão as coordenadas catalogadas através do GPS (Global Positioning 

System) e o registro da altimetria. Nessa etapa ainda terão o registro de pelo menos 4 (quatro) 

marcos geodésicos dentro da área do aterro.  

A aquisição dos dados, nessa escala, vai permitir delimitar as curvas de nível em alta 

resolução e obter um controle topográfico do terreno. A topografia vai auxiliar no 

desenvolvimento da planta final e do projeto de construção do mapa potenciométrico e fluxo 

subterrâneo local. No final será confeccionado um mapa topográfico, na escala de detalhe, do 

aterro sanitário (Figura 13). As projeções dos mapas obrigatoriamente deverão ser em UTM 

(Universal Transversa de Mercator) e o Datum: SIRGAS 2000 ou WGS 1984. 
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(a)          (b)      

        

 

Figura 13 - (a) Planta do projeto do levantamento topográfico na área do aterro sanitário de 

Nova Esperança. Em (b) Planta sobre a ortofotografia aérea no fundo. 

Fonte da imagem de satélite: INFORMS/CONDER (2018). 

 

 

7.4.2 Mapeamento Geológico, na escala 1:1.000 

 

 Mapeamento geológico numa escala de detalhe a fim de que se possa identificar e 

classificar os tipos de rochas e solos presentes. O mapeamento vai ser direcionado mediante à 

abertura de picadas do levantamento topográfico, além das regiões proximais ao aterro. O 

estudo geológico visa obter informações quanto ao tipo litológico, textural, composicional, 

estrutural e condições de permeabilidade/porosidade superficial, bem como o grau de 

vulnerabilidade ambiental à percolação de contaminantes. O levantamento de campo visa a 

caracterização das feições geológicas naturais/antrópicos e a identificação das áreas de recarga 

dos aquíferos fissurais (Figura 14).  O objetivo final dessa etapa será a elaboração de um mapa 

de todo um contexto geológico do aterro sanitário de Nova Esperança.  
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(A)       (B)  

 

    Figura 14 - Em (A) têm-se a ocorrência de riachos paralelos a zonas de rochas fraturadas. Em (B) 

têm-se afloramentos de rochas cristalinas gnaisses bastante fraturados. Trata-se de duas áreas 

potencialmente favoráveis à recarga superficial. Fonte: Autor (2018). 

 

7.4.3 Amostragem e Análise Físico-Química dos Solos   

 

Serão coletadas pelo menos 100 amostras de solo, distribuídas ao longo das picadas 

direcionadas e dispersas na região circunvizinha ao aterro. As amostras serão encaminhadas 

para laboratórios competentes, na qual realizarão análises petrofísicas e químicas. Essa etapa 

pretende obter informações quanto ao nível de dispersão dos contaminantes nos solos residuais. 

Nas análises físicas serão avaliadas: porosidade total, granulometria (dispersão total), 

condutividade hidráulica, percentagem de saturação, etc. As coletas seguirão o padrão 

normativo do Manual de Métodos de Análise de Solo (EMBRAPA, 1997). Nas análises 

químicas serão avaliados: pH, carbono orgânico, nitrogênio total, acidez do solo, sílica, ferro, 

alumínio, manganês, enxofre, fósforo assimilável, etc. Todas as coletas e análises químicas 

serão direcionadas mediantes ao procedimento das normas estabelecidas pelo manual (Tabela 

1).  
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Tabela 1 - Parâmetros que serão analisados nos solos do aterro sanitário. 

SOLOS 

ANÁLISES 

FÍSICAS 

Porosidade total 

Granulometria (dispersão total) 

Condutividade Hidráulica 

Percentagem de Saturação 

ANÁLISES 

QUÍMICAS 

Carbono Orgânico e pH 

Nitrogênio total 

Acidez do solo 

Si, Fe, Al, Mn, S, Fósforo 

Assimilável 

Fonte: Modificado de EMBRAPA (1997). 

   

7.4.4 Prospecção Geofísica   

 

Vai consistir no levantamento geofísico, através do método da eletrorresistividade 

aparente, com o objetivo de identificar  a litologia (topo rochoso), fraturas, falhamento 

geológicos armazenadores de água subterrânea e plumas de contaminação. Serão elaborados 

pelo menos 8 perfis, através da técnica do caminhamento elétrico, com extensão variando de 

350 a 500m, piqueteados 25X25m, arranjo dipolo-dipolo e 6 níveis de investigação. Os perfis 

geoelétricos auxiliam na interpretação de feições sugestivas de bolsões de chorume e/ou 

soluções diversas com altas concentrações de íons disseminados, topo do substrato do aterro, 

além de mapear as possíveis zonas de percolação do chorume proveniente do aterro. O conjunto 

arranjo, distância entre eletrodos e extensão do perfil permite uma investigação numa 

profundidade teórica de 90m (Figura 15). 
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Figura 15 - Programação da Prospecção Geofísica (eletroresistividade) na área do aterro 

sanitário Nova Esperança. Fonte: adaptado de BRAGA (2016). 

  

7.4.5 Construção de Poços Piezométricos/Monitoramento  

 

 Pretende-se construir pelo menos 10 poços piezométricos/monitoramento, com 

profundidades variando entre 20-100 metros, segundo a norma ABNT (NBR13.895/1997) 

referente a: “construção de poços de monitoramento e amostragem”. Essa etapa tem como 

finalidade medir os níveis do chorume e pressão do gás, bem como coletar amostras das águas 

subterrâneas e confecção dos perfis geológicos dos poços. A instalação dos poços será realizada 

de imediato à finalização da perfuração. Os poços com profundidade maior que 60m, será 

perfurado com diâmetro de 8” e revestido em 6” com material PVC até a cravação com a rocha 

e-, a partir daí, prossegue com a perfuração em 6” até o final do projeto. Os poços com 

profundidade mais rasa serão revestidos em PVC até a rocha e instalados filtros ranhurados 

com diâmetro de 4”, instalados sob a camada de solo para garantir a operacionalidade sobre os 

efeitos das variações sazonais do nível d’água e de possíveis contaminantes menos densos que 

a água. A instalação será concluída com a construção da laje de proteção sanitária a partir da 

cimentação anelar e superficial. 

 

 

 

 

 



25 
                                                                                     

7.4.6 Coleta e Análise Físico-Química das Águas Subterrâneas   

 

Após a construção dos poços de monitoramento, as amostras de águas subterrâneas 

serão coletadas e enviadas ao laboratório mais próximo para efetuar a análise físico-química, 

seguindo as diretrizes técnicas do guia de coleta da CETESB (SOUZA & DERISIO, 1977). 

Pretende-se obter informações baseadas pelo padrão de potabilidade da Portaria 2914/2011 e 

1469/2000 do Ministério da Saúde. Os elementos analisados serão: metais pesados (Cd, Pb, as, 

etc.), DBQ, DBO, nitrato, voláteis, semivoláteis, alcalinidade, cloretos, metais, sulfatos, 

nitratos, nitritos, coliformes fecais, entre outros indicadores de contaminação do manancial. 

Para a realização das análises deverá ser planejada pelo menos 2 campanhas de amostragem, 

sendo uma delas na época mais seca e a outra no período chuvoso (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Planejamento da coleta das águas subterrâneas 

ÁGUA SUBTERRÂNEA 

CAMPANHAS PARÂMETROS PERÍODOS 

1ª Campanha 

Alcalinidade, Coliformes Fecais e 

Totais, Condutividade, DBO, DQO, OD, 

pH, S.T.D, e temperatura, Cd, Cu, Pb, 

Fe, Mg, Mn, Hg, Ca, Na, K, Si, HCO3, 

Cl, Cr, NO3, SO4, NH3 

Chuvoso 

CAMPANHAS PARÂMETROS PERÍODOS 

2ª Campanha 

Alcalinidade, Coliformes Fecais e 

Totais, Condutividade, DBO, DQO, OD, 

pH, S.T.D, e temperatura, Cd, Cu, Pb, 

Fe, Mg, Mn, Hg, Ca, Na K, Si, HCO3, 

Cl, Cr, NO3, SO4, NH3 

Seco 

   

CHORUME 

CAMPANHAS PARÂMETROS PERÍODOS 

1ª Campanha 

Alcalinidade, Coliformes Fecais e 

Totais, pH, S.T.D, e temperatura, Cd, 

Cu, Pb, Fe, Mg, Mn, Hg, Ca, Na, K, Si, 

HCO3, Cl, Cr, NO3, SO4, NH3 

Chuvoso 

CAMPANHAS PARÂMETROS PERÍODOS 

2ª Campanha 

Alcalinidade, Coliformes Fecais e 

Totais, Condutividade, DBO, DQO, OD, 

pH, S.T.D, e temperatura, Cd, Cu, Pb, 

Fe, Mg, Mn, Hg, Ca, Na, K, Si, HCO3, 

Cl, Cr, NO3, SO4, NH3 

Seco 

   
          Fonte: modificado de SANTOS (2004), BRASIL (2011) e FEITOSA et al., (2008) 
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7.4.7 Caracterização Geométrica do Aquífero e da Pluma de Contaminação

  

Com posse das informações técnicas, pretende-se construir um modelo conceitual do 

aquífero local, bem como da geometria (extensão, volume, etc.) da pluma de contaminação. 

Para isso, o objetivo dessa fase será elaborar modelos teóricos e práticos, através de programas 

computacionais comerciais, gráficos e tridimensionais, visando o prognóstico das cargas 

hidráulicas (Superfícies Potenciométricas), blocos diagramas e eventuais variações sazonais.  

 

7.4.8 Execução do Relatório Final da Avaliação Geoambiental  

 

O relatório final irá conter todas as etapas elucidadas de maneira coesa e simplificada, 

de tal maneira a servir como guia técnico para o planejamento das etapas de investigação 

ambiental futuras e/ou monitoramento temporal das condições ambientais do manancial 

subterrâneo do aterro sanitário. 

  

7.5 Atores Envolvidos 

 

O Projeto irá contar com a execução de obras e a prestação de serviços por parte de 

empresas privadas, sob regime de contratação licitatória, e fiscalização técnica/financeira de 

entidades públicas Estadual e Municipal - voltada para o saneamento básico. Além disso, 

algumas Universidades e a população local, que moram nas proximidades do aterro, também 

deverão ter uma participação efetiva em todo o processo. Para tal estudo, o Governo do Estado 

junto com a Prefeitura de Feira de Santana precisa unir esforços na tentativa da remediação do 

impacto ambiental. Os órgãos precisarão disponibilizar recursos financeiros e técnicos 

capacitados na área afim, tais como: geólogos, engenheiros sanitaristas, biólogos, etc. Os 

profissionais exercerão o papel de fiscal de contratos, na responsabilização da aplicação de 

penalidades, prazos e garantia na qualidade dos serviços que serão executados. 

  

7.6 Recursos Necessários 

 

Quanto ao financiamento do projeto, almeja-se captar recursos do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos da Bahia – FERHBA (Dec. Lei n° 10.449/2007). O Art. 4°, inc. I do Decreto 

10.449/2007, dispõe-se que: “Os recursos do FERHBA serão empregados em: I – estudos, 

projetos, pesquisas e obras no setor de recursos hídricos...”. No entanto, a liberação dos 
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recursos financeiros oriundos do Governo Estadual pode ser atrasada e limitada devido as 

contenções dos gastos anuais. No âmbito de suas atribuições, o Governo do Estado da Bahia 

regulamentou o Dec. Lei n° 16.593/2016 no qual estabelece o contingenciamento de despesas 

públicas. Com isso, existe atualmente uma barreira na execução orçamentária das empresas 

públicas, do mesmo modo limitando os gastos em manutenção e projetos específicos. 

 

7.7 Orçamento 

 

O orçamento envolvido no projeto é mostrado abaixo na planilha orçamentária dos 

serviços que serão executados (Tabela 3). Os valores dos preços unitários foram moldados a 

partir da tabela de honorário profissional dos serviços de engenharia e geologia do Sindicato de 

Engenheiros (SENGE, 2012). Os valores foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC. Com relação aos poços piezométricos/monitoramento os valores são 

variáveis. A depender do projeto construtivo e dos insumos finais de cada obra, o orçamento 

pode modificar o panorama financeiro atual. 

 

Tabela 3 - Planilha de orçamento dos serviços.  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                  
SERVIÇOS E PREÇOS 

Item Descrição Unid. Quant. 

Preço 

Unitário (R$) 

* 

Preço 

Total (R$) 

1 
Levantamento Topográfico e 

Geodésico 
km 5 1.910,00 9.550,00 

2 
Mapeamento Geológico, escala 

1:1000 
km² 0,50 11.600,00 5.800,00 

3 
Amostragem e Análise Físico-

Química de Solos 
Un 100 560,00 56.000,00 

4 
Prospecção Geofísica 

(eletroresistividade) 

Um 

(perfis) 
8,00 4.000,00 32.000,00 

5 
Poços 

Piezométricos/Monitoramento ** 
Un 10,00 21.000,00 210.000,00 

6 
Amostragem e Análise Físico-

Química de Águas 
Un 10,00 560,00 5.600,00 

7 
Execução do Relatório Ambiental 

Final 
Un 1,00 16.000,00 16.000,00 

   

VALOR TOTAL 

(R$):  
334.950,00                             
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* Os valores dos preços unitários foram moldados a partir do mínimo estabelecido pela tabela de honorário 

profissional dos serviços de engenharia e geologia do Sindicato de Engenheiros (SENGE, 2012). Os valores 

foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.  

** Os valores dos poços de monitoramento são variáveis. A depender do projeto construtivo e dos insumos 

finais de cada obra, o orçamento pode modificar o panorama financeiro atual. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

7.8 Viabilidade 

 

O monitoramento ambiental já executado no aterro sanitário Nova Esperança foi pontual 

e sem integração. No passado, o município direcionou alguns trabalhos técnicos, no período da 

inatividade, em parceiras com Universidades. Pode-se premeditar um desastre ambiental sem 

precedentes – ao longo de décadas de operação do aterro até sua pós-atividade. Uma das 

principais dificuldades que serão encontradas pelo Projeto de Intervenção será a obtenção 

dessas informações técnicas, para que promova a interatividade das ações que já foram 

desenvolvidas com as próximas que virão. Os trabalhos efetuados pela Prefeitura/Universidades 

resultaram em alguns projetos e teses acadêmicas, através da execução de obras isoladas de 

investigação ambiental. A dispersão dos diagnósticos técnicos vai dificultar o levantamento 

desses dados e, assim, consequentemente, a execução do modelo final e do planejamento dos 

programas de remediação ambiental.  

Um risco eminente ao projeto de intervenção é a contratação de uma empresa não 

capacitada para executar os serviços de maneira íntegra e com qualidade técnica. As etapas e 

processos serão executados de tal maneira a identificar, mapear e analisar geometricamente a 

pluma de contaminação no aterro sanitário. O projeto de intervenção planeja executar atividades 

bastante específicas, de tal maneira a conduzir os trabalhos com profissionais experientes e 

habilitados, bem como o uso de softwares, equipamentos de perfuração, técnicas de 

amostragem normatizada. Caso contrário, o programa de monitoramento ambiental será 

alimentado por dados técnicos não confiáveis.  

 

7.9 Cronograma 

 

 O projeto de intervenção oferecerá um prazo de execução de 12 (doze) meses contados 

a partir da assinatura do contrato e a publicação formal do procedimento administrativo de 

contratação de serviços pela Prefeitura (Tabela 4).  Os trabalhos desenvolvidos serão integrados 
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permitindo, assim, uma construção de um modelo conceitual e numérico que servirá para 

capacitar as entidades/agentes públicos no monitoramento ambiental dos recursos hídricos. O 

contrato tem validade de pelo menos 48 (quarenta e oito) meses após as conclusões das 

atividades desenvolvidas. 

 

7.10  Gestão, Acompanhamento e Avaliação 

 

 O conjunto de obras e estudos serão executados com o enfoco no desenvolvimento de 

um guia prático para o monitoramento ambiental dos recursos hídricos na região do aterro 

sanitário. O resultado final vai permitir quantificar a dimensão do problema com relação à 

concentração e dispersão dos contaminantes nos mananciais locais. Essa colaboração vai 

subsidiar técnicos do meio ambiente na construção de programas de verificação temporal na 

qualidade das águas e no controle do avanço das plumas de contaminação nas regiões 

adjacentes. Os percolados ainda produzidos pelos resíduos sólidos e líquidos apresentam alta 

periculosidade à saúde humana e ao meio ambiente subterrâneo. Os estudos também fornecerão 

o mapeamento das áreas de recarga do aquífero fissural. As atividades previstas no 

acompanhamento e gestão dos recursos hídricos serão estratégicas, em locais pré-estabelecidos, 

e em períodos semestrais. Dentre as atividades, destacam-se: o manejo e conservação das áreas 

de recarga; realização de testes de bombeamento contínuos/escalonados nos poços tubulares; 

análises físico-química-bacteriológica das águas superficiais e subterrâneas; recuperação da 

área degradada, replantio de árvores nativas, projeto paisagístico, educação socioambiental com 

a população local, etc.  

 

 

 



                                                                                        

 

 

 

Tabela 4 - Cronograma físico-financeiro das ações de intervenção .

ITEM SERVIÇOS VALOR (R$) 
Meses 

1° 2º 3° 4° 5° 6º 7° 8º 9° 10º 11º 12° 

1 Levantamento topográfico 3.500,00 X X           

2 Mapeamento geológico 5.800,00  X X          

3 Análise Físico-Química de Solos 56.000,00   X X         

4 Prospecção Geofísica 32.000,00    X X        

5 Poços Piezométricos/Monitoramento 210.000,00    X X X X      

6 
Análise Físico-Química-Bacteriológica das Águas 

Subterrâneas 
5.600,00       X X     

SUB TOTAL: 312.900,00 

7 
Caracterização do Aquífero e Pluma de 

Contaminação 

6.000,00 
       X X    

8 Relatório Final (Fase Conclusiva) 10.000,00         X X X X 

SUB TOTAL: 16.000,00 

TOTAL: 328.900,00 

Fonte: Autor (2018). 



                                                                                        

 

 

8. TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

 

Esse termo faz alusão a uma obra de intervenção no aterro sanitário de Nova Esperança, 

município de Feira de Santana – BA. A modalidade da licitação será o Pregão Presencial, 

através de uma sessão pública, por meio de propostas escritas e lances verbais. Seguindo as 

diretrizes da Lei Federal n° 8.666/93, na qual estabelece as normas gerais sobre licitações e 

contratos administrativos relativos a obras e serviços, o modelo permite uma maior 

interação/participação entre as partes envolvidas.  

 

8.1 Objeto 

 

É objeto da licitação a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos no: 

 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO 

ANTIGO ATERRO SANITÁRIO DE NOVA ESPERANÇA, FEIRA DE SANTANA – BAHIA. 

 

8.2 Justificativa 

 

Os aterros sanitários apresentam altos riscos ao meio ambiente, principalmente com 

relação aos recursos hídricos subterrâneos - quando instalados em áreas ambientalmente 

vulneráveis. A contaminação dos recursos hídricos superficiais/subterrâneos é prevista. 

Portanto, existe a necessidade da contratação da prestação de serviços - com estudos e obras 

- que permitam uma caracterização do aquífero, na área do aterro, e no controle do avanço 

das plumas de contaminação para as regiões vizinhas. A contratação visa promover a 

construção de um modelo conceitual do impacto ambiental, que servirá de modelo para o 

gerenciamento dos recursos hídricos na área degradada. 

 

8.3 Descrição do Objeto 

 

Proceder com uma Contextualização e Gerenciamento Ambiental dos Recursos 

Hídricos, localizado no antigo aterro sanitário do município de Feira de Santana – Bahia. De 

tal modo, busca-se a partir da vulnerabilidade ambiental dos recursos hídricos, identificar, 
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mapear, analisar as plumas de contaminação e monitorá-las. As seguintes atividades deverão 

ser executadas: 

▪ Levantamento topográfico e geodésico, na escala de 1:1.000. 

▪ Mapeamento geológico, na escala de 1:1.000 

▪ Amostragem sistemática e análise físico-química dos solos; 

▪ Prospecção geofísica, com métodos geoelétricos; 

▪ Construção de poços piezométricos/monitoramento; 

▪ Coleta e análise físico-química/bacteriológica das águas subterrâneas; 

▪ Caracterização geométrica do aquífero e da pluma de contaminação; 

▪ Execução do relatório final da avaliação geoambiental e programas de 

monitoramento ambiental. 

 

8.4  Fundamentação Legal 

 

O objeto da licitação está em consonância com as diretrizes das leis: 

• Inciso XIX, Art. 21 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

• Lei n° 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos); 

• Lei n° 12.305/2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos); 

• Lei n° 11.612/2009 (Política dos Recursos Hídricos do Estado da Bahia); 

• Lei n° 12.932/2014 (Política dos Resíduos Sólidos do Estado da Bahia).  

As atividades desenvolvidas devem atender ou estar em conformidade com: 

• Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas (CETESB,2001); 

• Norma ABNT NBR15.515-01: 2007 – Passivo ambiental em solo e água 

subterrânea; 

• Norma ABNT NBR13.895-01: 1997 – Construção de poços de monitoramento 

e amostragem. 
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8.5  Estimativa de Custos 

 

Tabela 5 - Planilha de orçamento dos serviços. 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS                                                                                                                                                                   
SERVIÇOS E PREÇOS 

Item Descrição Unid. Quant. 
Preço Unitário 

(R$) * 

Preço Total 

(R$) 

1 Levantamento Topográfico e Geodésico km² 0,50 7.000,00 3.500,00 

2 Mapeamento Geológico, escala 1:1000 km² 0,50 11.600,00 5.800,00 

3 
Amostragem e Análise Físico-Química 

de Solos 
Un 100 560,00 56.000,00 

4 
Prospecção Geofísica 

(eletrorresistividade) 

Um 

(perfis) 
8,00 4.000,00 32.000,00 

5 Poços Piezométricos/Monitoramento ** Un 10,00 21.000,00 210.000,00 

6 
Amostragem e Análise Físico-Química 

de Águas 
Un 10,00 560,00 5.600,00 

7 Execução do Relatório Ambiental Final Un 1,00 16.000,00 16.000,00 

   
VALOR TOTAL (R$):  328.900,00                             

     

* Os valores dos preços unitários foram moldados a partir do mínimo estabelecido pela tabela de honorário 

profissional dos serviços de engenharia e geologia do Sindicato de Engenheiros (SENGE, 2012). Os valores 

foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.  
** Os valores dos poços de monitoramento são variáveis. A depender do projeto construtivo e dos insumos 

finais de cada obra, o orçamento pode modificar o panorama financeiro atual. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

8.6 Critérios de Julgamento 

 

O modelo da licitação será através do Pregão Presencial (“técnica e preço”) - através de 

uma sessão pública. O licitante autor da menor proposta e os demais que apresentarem preços 

até 10% superiores a ela estão classificados para fase de lances. Caso não haja pelo menos três 

licitantes que atendam essas condições, deverão ser convocados para essa fase os demais, 

obedecida a ordem de classificação das propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam 

os preços oferecidos por eles. Os critérios de julgamento levarão em conta, além do menor 

preço, à comprovação da capacidade técnica dos licitantes. 

 

8.7 Prazo, Local e Condições de Entrega 
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Os envelopes nº. 01 - "PROPOSTA” e nº. 02 - “HABILITAÇÃO TÉCNICA” deverão ser 

entregues até as 09:00 (nove) horas do dia 01.08.2018 (primeiro de agosto de dois mil e 

dezoito), quarta-feira,  no setor de licitação da Prefeitura de Feira de Santana, Estado da Bahia. 

A sessão de abertura e julgamento dos mesmos dar-se-á às 09:05 horas do dia 01.08.2018. 

 

8.8 Obrigações das Partes 

 

Deve a CONTRATADA assumir a completa responsabilidade pela eficiência da 

prestação dos serviços objeto do contrato. São obrigações da CONTRATADA: a) Obedecer aos 

prazos de entrega dos produtos e cumprir todas as exigências do edital; b) Manter, durante a 

execução do Contrato, as mesmas condições de habilitação; c) Arcar com todos os custos de 

reposição ou reentrega nos casos em que os produtos não atenderem as condições do Edital; d) 

Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

produtos; e) Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que 

venha interferir na execução das atividades presentes na licitação em vigor; f) Indicar 

representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações 

formais. 

Deve ao CONTRATANTE controlar e acompanhar toda a execução do contrato. São 

obrigações do CONTRATANTE: a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à 

completa e correta execução dos serviços; b) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, 

para a CONTRATANTE o cumprimento do objeto deste instrumento; c) Prestar à 

CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução 

do objeto; d) Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção; e) 

Garantir à CONTRATADA o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 

exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 

 

 

 

8.9 Acompanhamento e Fiscalização  
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Fica sob responsabilidade da CONTRATANTE indicar o nome do servidor e quais as 

suas competências para gerenciar o contrato com a prestadora de serviços. Assim, atribuído ao 

funcionário o perfeito acompanhamento e fiscalização da execução contratual e o recebimento 

adequado do serviço contratado.  

 

8.10  Pagamento 

 

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) pela Tesouraria da CONTRATANTE, mediante 

apresentação de Nota Fiscal devendo a CONTRATADA providenciar a indicação do número 

da conta corrente e número e endereço da agência bancária, para fins de depósito para 

pagamento.  

 

8.11  Subcontratação 

 

O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação ou transferência, no todo 

ou em partes, sem a devida autorização da CONTRATANTE. 

 

  8.12  Sanções 

 

 Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, 

a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 

 a) Advertência; 

 b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;  

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 

órgão promotor do certame, por prazo de até 10 (dez) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada. 
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