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RESUMO 

 

A sede municipal de Iguatu, localizado no Centro Sul cearense, vem passando nas últimas duas 

décadas por um crescimento acelerado e desordenado de sua zona urbana devido a especulação 

imobiliária e a crescente poluição hídrica. Tal crescimento sem planejamento acarreta sérios problemas 

urbanos, especialmente, aqueles voltados para a questão ambiental. Por ter uma morfologia plana e 

arenosa devido a formação sedimentar da pequena bacia de Iguatu a cidade é um berço natural para o 

surgimento de lagoas e que muitas pontilhavam a paisagem urbana da cidade outrora, mas que ao longo 

dos anos foram desaparecendo ou restringindo seus tamanhos, para dar espaços a construções diversas. 

Hoje, as poucas lagoas que ainda restaram estão sendo sufocadas pelas construções e por poluições 

existentes nestes ambientes. O trabalho aqui apresenta informações sobre as lagoas de Iguatu e propõem 

um projeto de intervenção e um termo de referência de limpeza especificamente para a lagoa da Bastiana, 

principal delas na área urbana. Esta lagoa atualmente passa por um processo acentuado de assoreamento, 

diminuição do seu espelho d’água e totalmente tomada por plantas aquáticas. A limpeza e dragagem traz 

a possibilidade de reestabelecer algumas características ambientais deste corpo hídrico, como tem 

acontecido com outras lagoas, inclusive no estado do Ceará. Desta forma fazendo com que a paisagem 

urbana da sede municipal de Iguatu venha a possuir ainda mais ambientes valorizados e adequado para 

se viver melhor. Somados a isso, espera-se que o trabalho seja norte para outros que possam surgir na 

região Centro Sul do estado, além de mostrar para a população de Iguatu, a importância que é cuidar 

adequadamente dos recursos hídricos existentes de forma, até abundante, considerando que esse 

município se localiza dentro da depressão sertaneja do estado. 

 

 

 

Palavras- Chave: Meio ambiente, gerenciamento de recursos hídricos, lagoa, paisagem 

urbana. 
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RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

The municipal headquarters of Iguatu, located in the South Center of Ceará, has been 

experiencing rapid and disorderly growth of its urban area in the last two decades due to real 

estate speculation and increasing water pollution. Such unplanned growth entails serious urban 

problems, especially those addressed to the environmental issue. Because it has a sandy and flat 

morphology due to the sedimentary formation of the small Iguatu basin, the city is a natural 

birthplace for lagoons and many of them dotted the urban landscape of the city, but have 

disappeared or restricted their size over the years , to give spaces to diverse constructions. 

Today, the few remaining ponds are being choked by buildings and pollution in these 

environments. The work here presents information about the Iguatu lagoons and proposes an 

intervention project and a cleaning reference term specifically for the Bastiana lagoon, the main 

one in the urban area. This lagoon currently undergoes a sharp process of silting, shrinking of 

its water mirror and totally taken up by aquatic plants. Cleaning and dredging brings the 

possibility of reestablishing some environmental characteristics of this water body, as has 

happened with other lagoons, including in the state of Ceará. This way, making the urban 

landscape of the municipal headquarters of Iguatu come to possess even more valued 

environments and suitable to live better. In addition to this, it is expected that the work will be 

in the north for others that may arise in the South Central region of the state, besides showing 

to the population of Iguatu, the importance of properly taking care of existing water resources 

in a way, even abundant, considering that this municipality is located within the sertaneja 

depression of the state. 

 

 

Keywords: Environment, water resources management, lagoon, urban landscape. 
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INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre recursos hídricos nos últimos anos vem se tornando de grande relevância 

dentro do meio político, midiático, tecnológico, social e econômico especialmente, em regiões 

semiáridas como a do nordeste brasileiro. Nas grandes cidades a água de qualidade é cada vez 

mais escassa devido a fatores naturais e de poluição destes recursos. 

Os rios e lagoas em décadas passadas, quando as cidades ainda não tinham alcançado o 

crescimento desordenado que se vê atualmente, serviam de abastecimento humano. Atualmente 

praticamente não existem forma de consumo a partir das águas superficiais em cidades devido 

ao índice de contaminação destes recursos, especialmente as lagoas por serem águas que são 

estagnadas com baixo poder de autodepuração. 

No entanto, mesmo tendo todo esse interesse sobre recursos hídricos nos últimos anos, 

a preocupação no Brasil remete a década de trinta com a criação do código de águas-Decreto 

nº 24.643/34 (BRASIL, 1934) que viria a ser novamente debatido e melhorado com a Lei nº 

9.433/97 (BRASIL, 1997), através da política nacional de recursos hídricos-PNRH. Porém, já 

no início da década de 1990 o estado do Ceará já possuia sua própria política estadual dos 

recursos hídricos através da lei nº 11.996/92 (CEARÁ,1992), passando por uma atualização 

através da lei 14.884/2010 (CEARÁ, 2010). 

Perante o cenário, as condições ambientais que se agravam cada vez mais na sociedade 

atual, nos faz pensar e agir nas soluções que podem amenizar tal situação. A degradação do 

meio ambiente dos grandes centros urbanos, principalmente, é um dos reflexos mais evidentes 

deste quadro degradativo que aflige nosso mundo atual. Caso nada seja feito, não saberemos 

como será o amanhã das futuras gerações no que diz respeito a qualidade de vida oferecida 

pelos recursos naturais. 

 

PROBLEMA 

 

O município de Iguatu desenvolveu sua sede sobre a formação de uma pequena bacia 

sedimentar, que apresenta uma Geomorfologia plana com uma pequena declividade para o 

Leste em direção ao rio Jaguaribe. Esta morfologia favorece a existência de Lagoas, o que torna 

este município um dos mais ricos no estado do Ceará nesse tocante. Estas Lagoas são 

importantes recursos hídricos no tocante a alimentação do lençol freático, controle de cheias e 

enchentes na zona urbana, amenização no conforto térmico da cidade, importante para a fauna 
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local e de cenário paisagístico e recreativo para a população local. 

Mesmo existindo definições imprecisas a respeito do conceito, Claudino Sales (2005) 

define lagoa como um corpo de água parada de menor dimensão que os lagos, de pequena 

profundidade, sendo depressões de formas variadas, mas tendendo a circulares. 

Apesar de sua grande relevância, existe um déficit de informações que caracterizem as 

principais lagoas de Iguatu, quanto ao seu quadro natural, tais como informações sobre 

batimetria, limnologia (extensão e profundidade), geomorfologia e questões ambientais e 

sociais no entorno das lagoas Iguatuenses. 

No entanto, o principal problema hoje volta-se para a principal Lagoa da sede urbana 

de Iguatu, a da Bastiana, que é a grande receptora, dentre elas, dos esgotos domésticos e 

comerciais da sede do município. Vale ressaltar que boa parte da cidade não possui rede de 

esgotamento sanitário. Por isso, bairros como Esplanada, Vila Centenário, Cohabs, Verdes Park, 

Veneza, dentre outros, lançam seus efluentes diretamente na lagoa supracitada. Um outro 

problema é o assoreamento e a grande presença de plantas aquáticas nessa lagoa. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O município de Iguatu, localiza-se na parte Centro Sul do estado do Ceará. Atualmente 

este município conta com uma população estimada em 101.386 Habitantes, distribuída em uma 

área de 1029, 214 km², perfazendo um total de 93,76 habitantes por km². (IBGE, 2017). 

Nas últimas duas décadas a sede municipal de Iguatu, vem passando por processo de 

crescimento urbano acelerado. Crescimento este, que se dá de maneira desordenada e sem 

planejamento por parte do poder municipal e dos atores sociais. Isso acaba trazendo para a 

cidade, áreas com vulnerabilidade socioambiental, especialmente as áreas de recursos hídricos. 

Deste quadro geoambiental, as lagoas apresentam-se modificadas quanto suas características 

naturais. 

Estas lagoas são de grande importância para o equilíbrio climático e para a manutenção 

do conforto térmico, de significativa beleza cênica e de importância recreativa para as pessoas 

que habitam as áreas próximas destes ambientes. Algumas lagoas de Iguatu foram 

desaparecendo ao longo dos últimos cinquenta anos, face o crescimento econômico e 

descontrolado da malha urbana da cidade. 

Na zona urbana as principais são a da Bastiana, que desde o início da década de 1990 

passou a ser uma área de proteção ambiental (APA), do Cocobó, do Julião e da Telha (onde 
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segundo a história do município nasceu a cidade de Iguatu). Para a zona rural destacam-se a 

lagoa do Barro Alto, a do Quixoá e a lagoa de Iguatu, que é considerada uma das maiores do 

Ceará em extensão territorial. Vale salientar que parte da cidade de Iguatu cresce em direção a 

lagoa homônima, isso pode acarretar no futuro o desaparecimento deste bem natural. 

A extinção de algumas lagoas, a poluição hídrica, a redução na capacidade de 

armazenamento d’água e a diminuição em seus espaços naturais corroboram para o 

empobrecimento das características dos mananciais hídricos e da transformação do quadro 

geoambiental do município. 

Diante do quadro apresentado torna-se importante um processo de intervenção que 

possa melhorar algumas características ambientais destas lagoas. Em outras partes do país 

encontra-se projetos que foram construídos com esse objetivo. Cita-se como exemplo o 

processo de desassoreamento e dragagem da lagoa Rodrigo de Freitas realizado pela prefeitura 

do Rio de Janeiro em 2010. Pela importância que foi a obra, em 2013 foi elaborado a atualização 

do plano de gestão ambiental novamente  da lagoa. 

Este Plano de Gestão Ambiental da Lagoa Rodrigo de Freitas teve como finalidade 

implementar ações e estratégias de cunho ambiental, de forma a garantir uma gestão sustentável 

da Bacia Hidrográfica contribuinte à Lagoa Rodrigo de Freitas (DUARTE, et al. 2013). 

Continuando os bons exemplos de intervenções de natureza ambiental para melhorias 

de lagoas, podemos citar o trabalho implementado na lagoa das Bateias localizada no município 

de Vitória da Conquista, BA. Segundo Costa et al. (2014) foram implementados ao entorno da 

lagoa a criação de um parque, trabalhos voltados para a melhoria da drenagem dos esgotos, 

limpeza de resíduos sólidos na lagoa e educação ambiental. 

No estado do Ceará, algumas lagoas já passaram por processos de limpeza e dragagem 

tornando esses ambientes bem mais agradáveis e tendo um pouco de suas características 

originais resgatadas. Cita-se o exemplo da Lagoa do Papicu em Fortaleza que passou por tais 

processos no ano de 2008 e 2013. Segundo a prefeitura municipal de Fortaleza (2013) esses 

dois processos  de dragagem consistiu na retirada da matéria orgânica sedimentada no fundo da 

Lagoa, somada a resíduos sólidos agregados que compunha o material que precisou ser retirado 

para restabelecer a condição original do manancial. 

Portanto, as experiências mostram que é muito importante intervenções que possam 

manter ou resgatar o equilíbrio ambiental de lagoas, especialmente as localizadas em áreas 

urbanas. Cada vez mais esses ambientes são menos frequentes em nossos espaços citadinos, 

tornando estas áreas com cada vez mais paisagens secundárias, construídas pela ação humana 
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em detrimento da paisagem natural. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Identificar as condições socioambientais das lagoas de Iguatu, as principais causas de 

poluição, de ocupação e de extinção destes corpos hídricos, buscando fazer uma análise dos 

elementos antrópicos que influenciam na dinâmica recente destes, estabelecendo parâmetro 

para a limpeza/desassoreamento destas lagoas, com foco na lagoa da Bastiana. 

 

 

- ESPECÍFICOS 

• Identificar as características Geoambientais das lagoas de Iguatu como 

morfologia submersa, área de espelho da água, perímetro e volume. 

• Favorecer a correta tomada de decisões para o desenvolvimento ambiental 

sustentável nestes corpos hídricos e mostrar a importância das lagoas na manutenção 

hídrica do lençol freático. 

• Contribuir na caracterização do quadro atual de poluição destas lagoas, advindas 

da pressão populacional nas áreas adjacentes, especialmente das urbanas. 

• Propor ações básicas e mitigadoras para os impactos adversos, baseado no 

paradigma da sustentabilidade ambiental. 

• Contribuir no bojo científico e cultural para um maior conhecimento das 

características ambientais de uma dos municípios mais importantes do interior 

cearense.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho se baseia em três etapas importantes: 

 

Etapa de Gabinete 

 

Nessa etapa buscaremos realizar investigação bibliográfica voltada ao enriquecimento 

e esclarecimento sobre o assunto abordado como (1) abranger o conhecimento sobre corpos 

lênticos; (2) compreensão da bacia sedimentar do Iguatu e (3) uso e ocupação e características 

ambientais das lagoas existentes no município. 
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Etapa de Geoprocessamento. 

 

Outra etapa de gabinete e não menos importante que a anterior, vincula-se à etapa de 

elaboração de mapas e perfil topográfico das áreas de estudo e esboços digitais, análise 

cartográfica, cartografia digital e análise de imagens de satélites sobre a área de estudo, em 

particular associada à interpretação da paisagem que compõe o quadro das lagos analisadas. 

Esse material será analisado minuciosamente em diversas escalas e datas, permitindo a 

caracterização e mapeamento da área do setor de estudo, processado através do uso do programa 

Arc Gis (mapa de localização). Nessa etapa foi será muito importante o uso do software Google 

Earth, nas ilustrações sobre as lagoas. 

 

Etapa de Campo: 

 

Por mais que estejamos vivenciando a era do avanço máximo da informática e das 

sofisticadas técnicas usadas em todos os setores da vida, especialmente no avanço da ciência, a 

etapa de campo ainda sobrevive com seu especial apreço na elaboração de trabalhos técnicos e 

científicos. 

Esta etapa até o momento foi de fundamental importância para o projeto elaborado e 

será crucial no andamento posterior dos trabalhos. Até o momento várias visitas em campo 

foram realizadas para levantamentos ambientais das áreas em foco, como uso de barco e 

profundímetro para obtenção de informações técnicas das lagoas. 

Nesta etapa ainda faremos visitas por amostragem aos moradores das áreas em torno 

das lagoas com questionário socioeconômico e ambiental para caracterizar os moradores desses 

ambientes e perceber a relação entre eles e estes recursos hídricos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As questões ambientais atualmente atreladas aos recursos hídricos tanto são de natureza 

subterrânea como superficial. Nesta última tanto os cursos fluviais como as águas estagnadas 

de reservatórios e de lagoas, especialmente, nas áreas urbanas devido a pressão populacional 

nestes ambientes, estão cada vez mais em evidência. Isso se deve, como salienta Dias (2010), 

ao processo de uso, ocupação e produção do espaço onde o homem se apodera da natureza de 

forma a não analisar nem considerar a importância de uma relação equilibrada entre sociedade 
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e natureza. O autor cita a problemática das lagoas de Fortaleza e diz que de um modo geral elas 

vêm sendo soterradas, principalmente por interventores do espaço urbano que em sua maioria 

são compostos por agentes imobiliários, órgãos públicos e privados, bem como pela população 

carente através da ocupação de áreas indevidas. 

Por este motivo, Barros et. al (2005), salienta que diante deste quadro é de fundamental 

importância a existência de estudos que busquem entender como essas relações socioambientais 

se dão no processo de construção das áreas urbanas, que uma vez entendidos, possibilitem a 

estruturação ou reestruturação destas, minimizando os impactos negativos decorrentes dessa 

apropriação do espaço por diversas camadas da sociedade. 

A questão da poluição, da não apropriação para banho, o assoreamento, a diminuição 

dos espelhos d’água, a proliferação de plantas aquáticas e o processo de extinção das lagoas 

urbanas no Brasil parece ser um problema de abrangência nacional. As cidades brasileiras não 

apresentam através de suas populações e poderes públicos e privados a menor preocupação com 

estes ambientes (ZEZERINO; BENTO, 2004). Resultado disso é o desaparecimento destes 

recursos naturais da paisagem ambiental, principalmente em zonas urbanas das maiores cidades. 

Entretanto, paradoxalmente ao descaso citado, em vários estados já se observa, apesar 

do custo financeiro elevado, a busca por despoluição e revitalização de recursos hídricos, como 

rios e riachos e, principalmente lagoas. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2018) o Programa de Revitalização 

de recursos hídricos tem por objetivo recuperar, conservar e preservar as bacias hidrográficas 

em situação de vulnerabilidade ambiental, por meio de ações permanentes e integradas que 

promovam o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais e 

a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade. 

No Brasil, no que diz respeito a revitalização de cursos fluviais, destacam-se os projetos 

do rio Tietê em São Paulo, um dos mais poluídos do país e a revitalização de áreas do São 

Francisco. Os projetos seriam implementados pelos governos estadual e federal, 

respectivamente. 

No caso de lagoas, uma das mais conhecidas do Brasil é a da Pampulha em Minas gerais. 

Para a melhoria ambiental desta lagoa, as prefeituras municipais de Belo Horizonte e de 

Contagem, além de outros órgãos, iniciaram diversas obras e planos como a iniciativa da 

implantação do Parque Ecológico da Pampulha, urbanização de Vilas e favelas, a criação do 

Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha, além de 

construção de estação de tratamento de esgotos que escoam para a lagoa. (BATISTA, 2012). 
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Com o intuito de reestabelecer condições ambientais para corpos lênticos no estado do 

Ceará a lei 16.064 de 2016, menciona que será adotado o critério da média das cheias dos 

últimos 30 (trinta) anos de lagos e lagoas localizados em perímetros urbanos, com o objetivo 

de determinar as Áreas de Preservação Permanente – APP, estabelecida pelo art. 4°, inciso II, 

alínea “b” do Novo Código Florestal. Além dos desmatamentos, uma das causas principais de 

mudança das condições naturais dos recursos hídricos no Brasil é ocasionada pela poluição 

gerada pelos esgotos sem tratamento que são lançados diariamente nestes ambientes. 

Para qualquer país, a eficiência, a qualidade e a universalidade dos serviços de 

saneamento básico são fundamentais para a qualidade de vida da população. Esse setor tem 

impactos diretos sobre a saúde pública, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico de 

um país. (MADEIRA, 2010). Para o autor, apesar do avanço o Brasil ainda precisa melhorar o 

acesso da população às redes de esgotamento sanitário, sendo fundamental para os órgãos 

reguladores mensurar o custo social de possíveis externalidades negativas para o meio ambiente, 

recursos hídricos, para a saúde pública, entre outras. 

No caso da poluição de recursos hídricos este está atrelado diretamente a falta do 

esgotamento sanitário no que se refere ao tratamento e a disposição final do esgotamento 

sanitário, assim como a limpeza urbana e o manejo inadequado dos resíduos sólidos que acabam 

sendo jogados diariamente nos corpos hídricos. Assim este processo provoca alterações na 

qualidade de vida dos indivíduos, dos recursos hídricos e consequentemente, em seus diversos 

usos (MELLO; OLIVO, 2016 apud DE SOUZA, 2014). 

Por este motivo, como já mencionado na justificativa do trabalho, o próprio estado do 

Ceará apresenta experiência exitosa de lagoas que já passaram por processo de revitalização, 

como o caso mais conhecido das lagoas da Messejana e, principalmente, a do Papicu que já 

passou por dois projetos dessa natureza nos últimos dez anos. Ambas se situam na capital do 

estado, Fortaleza. 

 

DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Iguatu, localiza-se na parte Centro Sul do estado do Ceará (figura 01). 

Atualmente este município conta com uma população estimada em 101.386 habitantes, 

distribuída em uma área de 1029, 214 km², perfazendo um total de 93,76 habitantes por km² 

(IBGE, 2017). 
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Figura 01: Mapa de localização do município de Iguatu. 

 

Fonte: Costa, 2018. 

 

Quanto a geomorfologia, o município de Iguatu está enquadrado dentro do macro relevo 

da depressão sertaneja do estado do Ceará, no entanto, parte do território do município, 

especialmente onde se situa a sede urbana, se localiza dentro da formação sedimentar da bacia 

do Iguatu (figura 02). Esta bacia possui uma área de 715 km² e, ainda compreende as menores 

de Malhada Vermelha, Lima Campos e Icó (CPRM, 2003).  

Tal formação, se caracteriza em sua extensão, na sede urbana, com um relevo 

relativamente plano variando entre 210 e 225 m de altitude com um decaimento para o vale 

fluvial do Rio Jaguaribe, de acordo com levantamentos de campo. Tal característica favorece o 

surgimento de lagoas ao longo da pequena bacia sedimentar. 
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Figura 02: Localização da sede municipal em relação a formação sedimentar da bacia do Iguatu. 

 

Fonte: CPRM, 2003. Adaptado por Costa, 2017. 

 

Pelos registros existem inúmeras delas. Lima (2011) em seu trabalho de mestrado fez 

uma entrevista com o senhor Wilson Lima Verde, historiador e morador antigo de Iguatu. 

Segundo o historiador as principais lagoas são a do Iguatu que é a maior do estado, a do Barro 

Alto, a da Bastiana (objeto específico do projeto de intervenção), a do Julião, a dos Moreira, a 

dos Neves, a do Cocobo, a do Toco, e a lagoa Redonda e outras pequenas. Vale ressaltar que a 

lagoa de Iguatu, pode ultrapassar mais de mil hectares e a do Baú pode ter medidas acima de 

trezentos hectares. As demais apresentam espelhos de água menores. 

Vale salientar que algumas estão em processo de extinção pelas ocupações nas últimas 

décadas, como a do Cocobó, ou ainda foi limitada em apenas um lago como o caso do Lago da 

Telha hoje (figura 03).  

De acordo com uma reportagem do diário do Nordeste (2011) o Senhor Wilson Lima 

Verde explicou que a lagoa da Telha foi responsável por abastecer e fixar os primeiros 

moradores e manter as culturas de subsistência e o rebanho. Portanto, sendo ponto de partida 

para o surgimento da futura cidade de Iguatu. 
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Figura 03: Lagoa da Telha, atualmente restrita a este pequeno lago. 

 

Fonte: Costa, 2017. 

 

No que diz respeito a Iguatu, este apresenta tipo climático tropical semiárido onde a 

época mais seca ocorre no inverno e o máximo das chuvas ocorre no outono. O período chuvoso 

é de janeiro a abril e chove em média 806,5 mm (IPECE, 2012). 

Iguatu está localizado na região Centro-Sul do estado, assim não sofre influência da 

maritimidade, tão pouco, não recebe influência da orografia, visto que possui pouca altitude. A 

média anual histórica dos últimos anos (2009-2017) são de 933.1 mm, tendo o ano de 2017 a 

menor precipitação onde foi registrado 767mm e o ano de 2011 com a maior precipitação 

registrada sendo 1,357,3 atingindo seu valor máximo entre março e abril. (FUNCEME, 2018) 

No tocante à temperatura, Iguatu apresenta uma média anual de 26 a 28°C. As médias 

das máximas ficam em torno de 29, 7° C e a das mínimas 23° C. Os principais fatores de 

atenuação da temperatura são decorrentes da ação da zona de convergência intertropical (ZCIT), 

pela ação dos ventos alísios de SE e das perturbações na corrente destes. Quanto aos solos da 

área de estudo este é considerado o Podsólico vermelho Amarelo Equivalente eutrófico com 

características arenosa, (IPECE, 2012). 
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CONCLUSÃO 

 

 O município de Iguatu tem a maior parte de seu território inserido dentro da bacia 

sedimentar de Iguatu. A morfologia plana de seu relevo favorece a existência de inúmeras 

lagoas, que são importantes elementos dentro da paisagem natural e de vários aspectos 

socioambientais de Iguatu. 

 Nessa lógica é de extrema importância um processo de revitalização ambiental das 

lagoas de Iguatu através de um processo de limpeza. Este processo está atrelado a retirada das 

plantas aquáticas que toma praticamente todo o espelho d’água das lagoas, além destas 

passarem por um processo de retirada de sedimentos depositados nas partes inferiores através 

do processo de dragagem. 

A revitalização das lagoas retomará um pouco das suas características geoambientais, o 

que significa um ganho para a população de Iguatu. Não se pode atualmente, com a crescente 

questão ambiental em ênfase, deixar ambientes lacustres de grande relevância como estas 

lagoas aos poucos irem desaparecendo da cultura e do ambiente urbano dos Iguatuenses. 

Seria também importante durante este processo o envolvimento dos moradores que 

margeiam estes ambientes, através de informativos e questionários que mostrassem o 

sentimento e a relação destes moradores com estes corpos hídricos. A inserção da população 

torna esse tipo de processo mais coerente, mais “verdadeiro” e mais próximo de um êxito 

desejado. 
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Identificação do problema 

 

O debate sobre recursos hídricos nos últimos anos vem se tornando de grande relevância 

dentro do meio político, midiático, tecnológico, social e econômico especialmente, em regiões 

semiáridas como a do nordeste brasileiro. Nas grandes cidades a água de qualidade é cada vez 

mais escassa devido a fatores naturais e de poluição destes recursos. 

As lagoas em décadas passadas, quando as cidades ainda não tinham alcançado o 

crescimento desordenado que se ver atualmente, serviam de abastecimento humano. 

Atualmente, praticamente não existe forma de consumo a partir das águas superficiais em 

cidades, devido ao índice de contaminação destes recursos, especialmente as lagoas por serem 

águas que são estagnadas com baixo poder de autodepuração. 

Mesmo tendo todo esse interesse sobre recursos hídricos nos últimos anos, a 

preocupação no Brasil remete a década de trinta com a criação do código de águas-Decreto nº 

24.643/34 (BRASIL, 1934) que viria a ser novamente debatido e melhorado com a Lei nº 

9.433/97 (BRASIL, 1997), através da política nacional de recursos hídricos - PNRH. Porém, já 

no início da década de 1990 o estado do Ceará já possuía sua própria política estadual dos 

recursos hídricos através da lei nº 11.996/92 (CEARÁ,1992), passando por uma atualização 

através da lei 14.884/2010 (CEARÁ, 2010). 

O município de Iguatu (figura 01) desenvolveu sua sede e alguns distritos sobre a 

formação de uma pequena bacia sedimentar, que apresenta uma Geomorfologia plana com uma 

pequena declividade para o Leste em direção ao rio Jaguaribe. Esta morfologia favorece a 

existência de Lagoas, que são importantes recursos hídricos no tocante a alimentação do lençol 

freático, amenização no conforto térmico, importante para a fauna local e de cenário 

paisagístico e recreativo para as populações próximos a estes recursos. 

Muitas destas lagoas sofrem com a ação indevida do homem. Ocorrem desmatamento 

em suas margens, aterramento para construções diversas, despejo de resíduos sólidos, 

diminuição de espelho d’água para a uso da agricultura como a do arroz, por exemplo e espaço 

final de despejo de esgotos residenciais, comerciais e de outros tipos. 

Apesar de sua grande relevância, existe um déficit de informações que caracterizem as 

principais lagoas de Iguatu em seu quadro natural, como informações sobre batimetria, 

limnologia, geomorfologia e questões ambientais e sociais no entorno das lagoas Iguatuenses. 
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No entanto, o projeto apresentado se aterá à principal Lagoa da sede urbana de Iguatu, 

a da Bastiana, que é, dentre elas, a grande receptora dos esgotos domésticos e comerciais da 

sede municipal. Vale ressaltar que boa parte da cidade não possui rede de esgotamento sanitário. 

De acordo com dados do sistema de abastecimento e esgotamento do município, apenas 

17% da área urbana da sede possui rede de esgotamento e tratamento. Por isso bairros como 

Esplanada, Vila Centenário, Cohabs, Verdes Park, Veneza dentre outros, lançam seus efluentes 

diretamente na lagoa supracitada. Um outro problema é o assoreamento e a grande presença de 

plantas aquáticas nessa lagoa causados pelos lançamentos dos esgotos mencionados. 

Vale ressaltar que o município de Iguatu desde 2011 implementou seu plano municipal 

de saneamento básico, onde foi elaborado um plano que atendesse a curto, médio e longo prazo 

os anseios da população por um projeto tão importante. No entanto, as ações se dão de maneira 

lenta e não acompanham a mesma velocidade de desejo social e ambiental da população local. 

 

Justificativa 

O desassoreamento e a limpeza dessa lagoa é algo que se faz bastante necessário. A 

lagoa da Bastiana, está dividida em duas partes pela CE-060, também conhecida como avenida 

Perimetral, sendo que uma parte passa o ano todo com água (também devido aos esgotos) e 

outra que normalmente seca totalmente nos meses de novembro/dezembro (figura 04). 

Figura 04: Lagoa da Bastiana. Sede municipal de Iguatu. 

 

Fonte: Google Earth, 2018. 
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De acordo com levantamento de campo usando barco e um aparelho profundímetro, na 

sua parte mais profunda a lagoa mediu apenas 1,10 cm (um metro e dez centímetros de água), 

apresentando muita lama na parte inferior. Além disso, a lagoa quase por completa apresenta 

sua área hidráulica coberta por plantas aquáticas de espécies variadas (figura 05). No dia da 

visita a área coberta era de aproximadamente 90%, mas chega a 100% em alguns dias do ano. 

Figura 05: Bacia hidráulica da lagoa da Bastiana praticamente toda coberta por plantas aquáticas. 

 

Fonte: Costa, 2017. 

 

Objetivo 

 

Realizar a execução de limpeza e dragagem na área da bacia hidráulica da Lagoa da 

Bastiana, possibilitando uma melhoria ambiental do espaço urbano da cidade de Iguatu e 

propiciar a lagoa o reestabelecimento de algumas das suas condições hidroambientais originais 

que existia até algumas décadas atrás. 

 

Resultados e Impactos Esperados 

 

Um dos principais problemas ambientais atualmente no Brasil e no mundo refere-se 

às questões da qualidade e quantidade dos recursos hídricos por ter a água como um dos 

elementos essenciais à vida e ao desenvolvimento socioeconômico do mundo atual. A 

relevância do assunto abordado, se torna ainda mais significativo na atual crise hídrica que o 

estado do Ceará passa nos últimos anos, com chuvas abaixo da média, afetando, inclusive, 
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abastecimento humano de sedes municipais. Desta forma, espera-se que este projeto exposto 

possa contribuir de forma clara e objetiva na melhoria dos recursos hídricos, neste caso, a 

principal lagoa da sede de Iguatu. 

Diante do explicitado espera-se que com as intervenções de limpeza e desassoreamento 

desta lagoa de Iguatu a população e o poder público atentem para as condições das lagoas do 

município. Seria de fundamental importância a construção de redes de esgotamento sanitário 

nos bairros que lançam seus esgotos nestes ambientes lênticos e um maior vigor por parte da 

secretaria municipal de meio ambiente na fiscalização de obras que atinjam a área de 

preservação permanente da lagoa. 

Somado a isso a limpeza evitaria ainda mais a proliferação de insetos e roedores 

existentes e tenderia a diminuição do odor que ocorre nas proximidades da lagoa. 

Por último, espera-se que a população de Iguatu possa ter um maior conhecimento 

acerca de seus recursos naturais para que possa a partir daí haver uma maior conscientização 

de proteção ao meio ambiente. 

Ações de intervenção 

 

Por estes motivos as plantas aquáticas e outros materiais existentes na área da lagoa, 

que não faz parte de seu quadro natural, devem ser todos removidos através da limpeza da área, 

além disso, a quantidade de materiais argilosos através da lama também deve ser removidos 

pelo processo de desassoreamento do ambiente e, caso, seja possível, este material poderá ser 

aproveitado para uso nas cerâmicas existentes no município. No caso da biomassa, também, se 

possível, pode ser aproveitada para ração animal ou fertilizante orgânico, como já aconteceu 

em outros trabalhos de mesma natureza (POMPÊO, 2008). As duas atividades trarão de volta 

algumas das características originais da lagoa. 

Atores envolvidos 

 

No projeto os atores seriam: A prefeitura municipal de Iguatu em parceria com a 

iniciativa privada ou alguma secretaria de estado que pudessem fornecer a mão de obra e o 

maquinário necessário para a dragagem e limpeza da lagoa da Bastiana, atualmente a maior 

lagoa situada totalmente na sede urbana do município, medindo aproximadamente 70 hectares 

de espelho da água estando cheia e que ainda apresenta características de corpo lêntico. 
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Recursos necessários 

 

 Este projeto apresenta viabilidade técnica bem executável pois é um trabalho já bastante 

difundido a nível estadual em vários municípios. Para ser melhor executado a dragagem e 

limpeza das lagoas se faz necessários profissionais ligados, de preferência, a área ambiental 

com alguma experiência nesse tipo de atividade. 

 

Orçamento 

 Quanto a parte econômica e financeira essa pode ser bem baixa, caso haja uma parceria 

com alguma empresa privada ou com algum órgão da administração pública. No entanto, caso 

isso não aconteça a despesa ficaria pela contratação de máquinas e profissionais habilitados 

para a operação destes veículos pesados. O quadro mostra de forma resumida um orçamento 

para o projeto. 

Quadro 01: Estimativa de valor do projeto. 

Fonte: Seinfra, Ceará 2018. 

 

Viabilidade 

Neste tocante o projeto apresenta viabilidade técnica de fácil execução pois é um 

trabalho difundido a nível estadual em alguns municípios. Para ser melhor executado a 

dragagem e limpeza das lagoas se faz necessário profissionais ligados, de preferência, a área 

ambiental com alguma experiência nesse tipo de atividade. 

Quanto a parte econômica e financeira essa pode ser bem baixo caso haja uma parceria 

com alguma empresa privada ou com algum órgão da administração pública. No entanto, caso 

isso não aconteça a despesa ficaria pela contratação de máquinas e profissionais habilitados 

para a operação destes veículos pesados. Ainda sim, é uma etapa dentro do projeto que a própria 
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prefeitura municipal de Iguatu deve possuir recursos para essa destinação tão importante. 

Outras experiências para melhor mostrar que a viabilidade é exequível foram os 

exemplos já citados de lagoas que passaram por processos de revitalização em áreas do território 

nacional. Foram citados os exemplos da Lagoa Rodrigo de Freitas que passou por processo de 

recuperação na última década, assim como a lagoa de Bateias em Vitória da Conquista (BA), 

onde através de intervenções ambientais realizadas pela prefeitura local, mudou o quadro de 

degradação ambiental pelo que passava aquele corpo hídrico. 

No estado do Ceará existem exemplos desse de lagoas que já passaram por processo de 

limpeza e desassoreamento, como já mencionado, a exemplos de algumas lagoas de Fortaleza 

como a da Parangaba, do Papicu e da Messejana. 

 

Riscos e Dificuldades 

 

Quanto ao risco, o projeto poderia não ser bem sucedido por se tratar de um trabalho 

que provavelmente deva envolver o poder público municipal. Sendo assim, existem os riscos 

do projeto servir para fazer politicagem com a população citadina de Iguatu. Pode haver riscos 

do projeto ser mal executado para desvio de recursos financeiros, já que isso é algo recorrente 

dentro das prefeituras brasileiras. Essa é uma parte triste de nossa história e que na verdade não 

deveria em momento algum ser motivo de apreensão dentro de um projeto de cunho ambiental 

tão relevante, caso viesse a ser posto em prática. 

Quanto as dificuldades a primeira seria envolver os agentes públicos do município. 

Possivelmente, por não ser um projeto nascido dentro da prefeitura, poderia ter resistência para 

as pessoas quererem a execução do mesmo. Poderia ser alegado que o tempo e a quantidade de 

pessoas não dariam conta de estar a frente do plano já que outros projetos desenvolvidos pela 

secretaria de meio ambiente teriam prioridades. 

Outra grande dificuldade que pode acontecer é por se tratar de um projeto inovador, 

diferente. O projeto sendo aceito pela ANA em parceria com a prefeitura municipal de Iguatu, 

primeiramente seria um desafio atrair recursos financeiros devido o alto custo de um processo 

de limpeza e dragagem de uma lagoa. Além disso, talvez seria a primeira vez que esse tipo de 

trabalho seria realizado. Isso poderia gerar dificuldades na questão financeira. Como seria 

realizado o repasse dos recursos e como seria a prestação do dinheiro empregado? 

O local de destinação do material dragado da lagoa, também seria uma dificuldade 

durante a execução do projeto, pela grande quantidade envolvida, aproximadamente 70.000m³. 
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Obter um espaço público ou privado para destinar adequadamente esse material, sem danos ao 

meio ambiente, torna-se necessário dentro de uma visão ambientalmente correta. 

Outra dificuldade seria o acompanhamento por parte do criador do projeto. Será que ele 

seria envolvido durante a execução do trabalho? E se fosse, será que teria a disponibilidade para 

isso? A empresa empregadora do responsável pelo projeto de intervenção estaria disposta a 

ceder horas do dia para o mesmo está envolvido em um projeto criado por ele? Caso tudo isso 

fosse algo a favor, restaria a incerteza de lhe dar com algo novo. 

Especialmente para mim, nunca, em nenhum momento profissional, fui deparado com 

uma situação dessas, de estar envolvido com um projeto de intervenção direta e indiretamente. 

Portanto, são dúvidas que existem e que são pertinentes nesse momento. 

Por fim, e não menos importante, como e onde estariam as informações técnicas 

necessárias para uma boa execução do projeto? Será que na região existem pessoas/empresas 

capacitadas para realizar um projeto de dragagem e limpeza de uma lagoa? Seria necessário 

buscar em outros lugares? Com tantas dúvidas, necessariamente, se faz, caso um projeto desse 

seja aceito para sua realização, uma espécie de capacitação para todos os envolvidos. 

Cronograma 

 

 

Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

Conforme determina a legislação nas licitações que tenham por objeto a concessão de 

serviços públicos deverão o poder concedente possuir uma entidade reguladora para em 

conjunto efetuar a gestão do contrato de concessão a fim de alcançar a eficácia, eficiência e 

efetividade. O acompanhamento e avaliação será realizado durante todas as fases de 

implementação do projeto, a fim de diminuir ao máximo os riscos que possam comprometer a 

qualidade da obra. 
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 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES QUE VISAM A 

MELHORIA DO ASPECTO HIDROAMBIENTAL DA LAGOA DA BASTIANA . 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 

· Entidade: Secretaria municipal de meio ambiente de Iguatu 

· Endereço: Rua Guilherme de Oliveira, nº 240, Veneza. 

· CEP: 63.071-380 

· Cidade: Iguatu – Ceará 

 

I. Objeto 

  

O objeto desse termo está direcionado para o processo de registro de preços de empresas 

que executem limpeza e desassoreamento em corpo hídrico, cujas especificações e quantitativos 

constam nesse termo. O corpo hídrico é a lagoa da Bastiana 

 

II. Justificativa 

 

 

A sede municipal de Iguatu por ter seu sítio natural sobre a formação de uma pequena 

bacia sedimentar, apresenta uma Geomorfologia plana com uma pequena declividade para o 

Leste em direção ao Rio Jaguaribe. Esta morfologia favorece a existência de Lagoas, que são 

importantes recursos hídricos no tocante a alimentação do lençol freático, amenização no 

conforto térmico da cidade, importante para a fauna local e de cenário paisagístico e recreativo 

para a população local. Além disso, as lagoas passam por sérios problemas ambientais, como 

exemplo cita-se a Lagoa da Bastiana. 

O município de Iguatu, localiza-se na parte Centro Sul do estado do Ceará (figura 02). 

Atualmente este município conta com uma população estimada em 101.386 Habitantes, 

segundo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), distribuída em uma área de 1029, 

214 KM², perfazendo um total de 93,76 habitantes por KM² (IBGE, 2017). 
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Figura 01: Mapa de localização do município de Iguatu. 

 

Fonte: Costa, 2018. 

 

Do quadro geoambiental, a lagoa apresenta-se modificada quanto suas características 

naturais. Nesse ensejo, de grande importância para o equilíbrio climático e para a manutenção 

do conforto térmico, de significativa beleza cênica e de importância recreativa para as pessoas 

que habitam as áreas próximas deste ambiente, a limpeza e o processo de desassoreamento se 

faz bastante necessário. 

Diante desse quadro degradativo faz-se imaginar que em um horizonte não tão distante 

a cidade de Iguatu possa não mais apresenta esta lagoa em sua área urbana, o que seria uma 

grande contradição, já que uma lagoa foi importante na ocupação e no nascimento da cidade 

ainda no século XVIII. Segundo relatos a cidade nasceu em torno da lagoa da Telha e que hoje 

é resumida apenas a um pequeníssimo lago no centro da cidade. No entanto, o termo, como já 

mencionado antes, ora apresentado está atrelado a principal Lagoa da sede urbana de Iguatu, a 

da Bastiana. 

A prestação dos serviços mencionados no termo de referência visa manter em boas 

condições geoambientais este corpo hídrico de tamanha importância para a sede municipal de 

Iguatu. 
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III.  Descrição do objeto 

 

A Lagoa da Bastiana localiza-se dentro da sede urbana do município de Iguatu, sendo a 

maior lagoa exclusivamente urbana. Apresenta uma área aproximada de 70 hectares de espelho 

d'água e a algumas décadas vem sofrendo sérios problemas ambientais devido a diminuição 

deste, poluição hídrica e assoreamento. 

Por este motivo constitui escopo da presente licitação, a execução das obras de limpeza 

e desassoreamento desta lagoa, compreendendo: 

- Limpeza superficial da lagoa através da retirada das plantas aquáticas que hoje 

tomam praticamente toda a bacia hidráulica. 

- Retirada de material argiloso que assoreia a lagoa. 

- Limpeza nas margens da lagoa através da retirada de plantas que surgiram devido o 

processo de poluição. 

- Retirada de materiais sólidos que se encontram jogados na área da lagoa. 

- Transporte para lugar adequado de todo o material arenoso/argiloso e da vegetação 

retirada durante o processo de limpeza na lagoa. 

 

I.  Fundamentação legal 

 

 

A licitação a que se refere será regida pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 

de junho de 1993 e pelas demais normas aplicáveis ao tema. O processo licitatório deve, ainda, 

seguir os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, como em todos 

os procedimentos da Administração Pública, ou seja, o administrador só deve fazer o que a lei 

autoriza expressamente, de forma neutra. (BRASIL/TCU, 2010). 

 

II. Estimativa de custos 

 

O valor estimado do contrato, equivalente a somatória dos investimentos ao longo da 

execução do projeto nos preços de hoje, é de R$ 3.117.741, 12 (Três milhões, cento e dezessete 

mil, setecentos e quarenta e um reais e doze centavos). Esse custo é associado para a dragagem 

da lagoa que corresponde a 70 hectares, sendo projetado a retirada em média de 10 cm de 

material, perfazendo um total de 70.000 (setenta mil m³ de material a ser retirado) e o transporte 

do material retirado. 

 

 

VI. Quantitativos e custos 

 

O projetos apresenta quantitativos e custos de todos os serviços para execução das obras, 
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levando em consideração o Sistema de orçamentos da Secretaria de infraestrutura do estado do 

Ceará (Seinfra). Quadro abaixo. 

 

 

Relatório de composição 

DRAGAGEM INCLUINDO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA DRAGA/M³ 

Processo de dragagem escrito acima Unidad

e 

Coefici

ente 

Preço Total 

 m³ 1,0000 21,2400 21,2400 

Total simples:             21,24 

BDI:                            0,0     

Encargos sociais:         0,00 

Valor geral:                 21,24   

 

 Área da 

dragagem 

Unidade Valor R$ Valor total 

I8189 Dragagem 70.000 m³ 21,24 por m³ 1,486.800 

C2533 Remoção do 

material 

70.000 m³ 23,19 por m³ 1.623.300 

 Unidade Quantidade Valor R$ Valor total 

I2322 Engenheiro H 180 37,43 6.737,4 

C1937 Placa Padrão 

da Obra 

m² 6,00 903,72 903,72 

 Valor total do projeto: 

3.117.741, 12        

 

 

VI. Critérios de julgamento 

 

Critério qualitativo, em que a modalidade deverá ser definida em função das 

características do objeto licitado, independentemente do valor estimado para a contratação. Ex.: 

Licitações que visem promover concessões de direito real de uso, nas quais é obrigatório o uso 

da modalidade concorrência, tais como obras e serviços de engenharia acima de 

R$ 1.500.000,00. 

A  Avaliação Técnica  será realizada por uma equipe técnica da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE IGUATU com o profissional que elaborou o Termo de Referência. Para tanto 

se faz necessário que a arrematante apresente, para aprovação prévia, informações contendo 

especificação técnica dos referidos maquinários e indicadores que atestem a capacidade técnica 

da empresa. A entrega do material poderá ser realizada por: SEDEX, no endereço: Rua 
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Guilherme de Oliveira, S/N, Veneza. CEP: 63.071-380 Cidade: Iguatu – Ceará, secretaria 

municipal de meio ambiente para que seja realizada avaliação técnica. 

- O material será observado dentro das normas e critérios especificados, principalmente 

com ênfase ao que se propõem este termo. 

- O julgamento das Propostas/Projetos Técnicos e Financeiros será realizado de acordo 

com o seguinte procedimento: 

- Após a fase de análise da documentação, serão abertos os envelopes das empresas 

aptas de acordo com a fase anterior. 

- A partir desse momento, as Propostas/Projetos Técnicos e Financeiros serão 

apreciados pela equipe responsável, que fará análise e valoração, atribuindo as empresas que 

uma avaliação condizente com o material apresentado. 

- Os Projetos serão considerados em análise até que o processo final seja aprovado e 

divulgado em meios eletrônicos como os sites da ANA e da prefeitura municipal de Iguatu. 

 Durante o período de análise, representantes da prefeitura e das empresas concorrentes 

e outros interessados deverão abster-se de entrar em contato para tratar de assuntos vinculados 

ao Projeto. 

- A equipe técnica da prefeitura, assim como, o elaborador deste termo poderá solicitar 

esclarecimentos a quaisquer das empresas concorrentes, os quais deverão ser fornecidos por 

escrito, no prazo estipulado quando da solicitação, desde que não acarretem qualquer alteração 

nos valores e especificações indicados no Projetos, sob pena de não poderem mais concorrer ao 

pleito. 

 

VII. Prazo, local e condições de entrega 

 

 

O prazo da CONCESSÃO são de 5 meses, contados da data de emissão da ORDEM DE 

INÍCIO, podendo ser prorrogado por mais um mês. 

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/LOCAL: limite territorial pertencente a bacia 

hidráulica da lagoa da Bastiana no sítio urbano da sede de Iguatu-Ce 

Dentro da área objeto deste Termo, o atendimento das metas de cobertura estará 

condicionado a conclusão da obra de retirada em média de 10 cm de material areno/argiloso da 

área da lagoa e da desmontagem do canteiro de obras. 

 

VIII. Das obrigações das partes 

 

O contrato afirmado entre as partes interessadas (contratante e contratada) deverá ser 
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cumprido na sua íntegra com a maior lisura e transparência possível. No entanto, poderá ser 

modificado em qualquer de suas Cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, mediante 

Termo Aditivo, de comum acordo entre os PARCEIROS, desde que tal interesse seja 

manifestado, previamente, por uma das partes, por escrito. 

 

IX. Acompanhamento e fiscalização 

 

 

Conforme determina a legislação nas licitações que tenham por objeto a 

concessão de serviços públicos deverão o poder concedente possuir uma entidade 

reguladora para em conjunto efetuar a fiscalização do contrato de concessão desta 

forma a fim de alcançar a eficácia, eficiência e efetividade, assim, as ações de 

fiscalização devem ser realizadas nos seguintes termos: 

➢ A fiscalização da prestação dos serviços a serem concedidos será exercida pelo 

Município e pela Entidade Reguladora (ANA) com o objetivo de verificar o 

cumprimento das obrigações a serem assumidas. 

➢ Para exercício da fiscalização, a empresa a ser escolhida deve obrigar-se a manter 

cadastro atualizado, conferindo livre acesso, por parte do Município ou da Entidade 

Reguladora, a todos os dados de posse da empresa executora da obra de dragagem 

e limpeza da lagoa da Bastiana. 

➢ As atividades de fiscalização mencionadas no item acima poderão ser 

acompanhadas pela empresa vencedora da licitação, por intermédio de seus 

representantes especialmente indicados para esta finalidade. 

➢ O Município ou a Entidade Reguladora poderão, às suas custas, realizar auditorias 

técnicas nos serviços a serem concedidos, ou indicar terceiro para fazê-lo, sempre 

na presença dos representantes da empresa vencedora do certame. 

➢ A empresa vencedora deverá apresentar ao Município e à Entidade Reguladora 

relatórios técnicos, operacionais e financeiros, mensais, com a finalidade de 

demonstrar a execução das obras e serviços, devendo as demonstrações financeiras 

ser objeto de publicação na imprensa local de Iguatu, mensalmente. 

➢ O conteúdo e a forma de apresentação dos relatórios previstos no item acima serão 

estabelecidos em ato administrativo a ser exarado pelo Município ou pela Entidade 

Reguladora. 
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X. Pagamento 

 

As despesas decorrentes da contratação ocorrerão por conta da DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA enviada pela Agência Nacional de Águas (ANA) para os cofres da 

prefeitura municipal de Iguatu, provavelmente através, da secretaria de meio ambiente de Iguatu. 

Tendo em mãos o orçamento liberado, a prefeitura de Iguatu efetuará o pagamento a 

prestadora até o 30º (trigésimo) dia de cada mês subsequente ao mês de referência da parcela a 

pagar, devidamente atestados pela contratante, mediante apresentação de recibo, respectiva 

Nota Fiscal e de Empenho, mediante crédito em conta-corrente em nome da CONTRATADA. 

A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as 

devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir 

da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. 

Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento 

das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não 

estiver de acordo com as especificações do – Termo de Referência do edital licitatório. 

Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes 

comprovantes: 

Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 

 

  

XI. Subcontratação 

 

A contratante deverá dar prioridade na contratação de servidores residentes no 

município de Iguatu, de preferências residentes na sede urbana, mediante realização de 

entrevista para seleção, efetivando-se a contratação por meio de contrato de trabalho regido 

pela CLT, mesmo que de curto período. 

 

XII. Sanções 

 

Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, 

a prefeitura municipal de Iguatu, poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 

- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta 

-Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, 

descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Iguatu/, pelo prazo 
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máximo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

sem prejuízo da multa prevista neste edital e das demais cominações legais. 

 

XIII. Informações complementares 

 

Ao término do Termo de prestação dos serviços, a prefeitura municipal de Iguatu emitirá 

certificado de conformidade, atestando a prestação dos serviços em conformidade com o 

contrato acordado. 

As atividades desenvolvidas no Âmbito do processo de desassoreamento e limpeza da 

lagoa da Bastiana deverão ter aprovação da Secretaria municipal do Meio Ambiente de Iguatu. 

Todas as ações executadas na vigência do Termo estão sujeitas a fiscalização da 

secretaria de meio ambiente do município. 

Além das fontes de informações referidas neste Termo de Referência, os interessados 

poderão obter informações complementares junto a secretaria de meio ambiente municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

35 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As lagoas de Iguatu, especialmente a da Bastiana a várias décadas vem passando por 

sérios problemas ambientais em suas áreas. Tal problemática advém da pressão populacional e 

do crescimento urbano sem planejamento adequado da sede municipal de Iguatu. O crescimento 

acentuado das construções residenciais foram ao longo dos últimos 20 anos se aproximando da 

lagoa e aterros foram sendo realizados para este fim. 

Além de tudo isso, empresários e comerciantes foram construindo seus centros 

comerciais nas margens deste ambiente. Contudo, estas diversas construções não vieram com 

uma rede de esgoto construída o que torna a lagoa a grande receptora do esgotamento sanitário 

das área ao seu entorno. Tudo isso acarreta diversos problemas ambientais como a diminuição 

do espelho d’água, poluição da água, desmatamento da área de preservação permanente, 

ambiente inóspito e local de proliferação de plantas aquáticas e assoreamento. 

Todo este processo diminui a importância ambiental que a lagoa apresenta como área 

importante para a alimentação do lençol freático da área, espaço de controle de enchentes dentro 

do espaço urbano da sede municipal, conforto térmico para uma cidade que naturalmente já 

apresenta temperaturas elevadas ao longo do ano e ambiente de reprodução e vivências de 

algumas espécies de aves. 

Mesmo sendo legalmente uma área de proteção ambiental criada através da Lei 

Municipal N°170/91 de 01/10/1991, a lagoa da Bastiana ao longo dos anos vem sofrendo 

drasticamente uma degradação ambiental de seu quadro, por isso, a lagoa deveria ser vista como 

área de prioridade ambiental dessa cidade. 

O poder público municipal deveria pôr em prática o que apregoa o plano diretor do 

município quando menciona ações de conservação, proteção e preservação dos recursos 

hídricos, citando como exemplo esta lagoa (PLANO DIRETOR, 2009), assim como, o que 

norteia alguns trechos da lei orgânica do município quando caracteriza esta área como um 

reserva ecológica municipal (PREFEITURA DE IGUATU, 1990). Somados a isso, a 

fiscalização ambiental municipal deveria traçar um plano de fiscalização e proibir quaisquer 

tipos de irregularidade na área legalmente pertencente a este ambiente. 

Portanto, existem mecanismos legais que possam proteger os recursos hídricos 

municipal de Iguatu. Cabe ao poder público fazer sua parte como órgão fiscalizador e cumpridor 

da legislação vigente, assim como, a sociedade de uma maneira geral executar seu papel de 

cidadania e também saber que é responsável por um meio ambiente saudável e equilibrado. 
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