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RESUMO 

 

A ampliação da oferta de água de qualidade para sanar a demanda de abastecimento da 

população é importante para as sedes de diversos municípios do país, mas não menos 

relevante para as localidades rurais destes municípios, incluindo as do sertão nordestino. Este 

projeto de intervenção objetiva as diretrizes para a realização da obra de um poço artesiano 

profundo para sanar a demanda por água em Cajazeiras do Visconde, localidade rural de 

Camaçari, que, embora possua sistema de distribuição de água, não é abastecida pelo SIAA 

Lagoa Seca em decorrência do poço integrante deste sistema não apresentar vazão suficiente 

para abastecer todas as localidades. O projeto contempla a perfuração de um poço em rochas 

sedimentares da Bacia do Recôncavo para explorar água subterrânea do aquífero São 

Sebastião, a ser interligado ao SIAA Lagoa Seca e, assim, abastecer a localidade de Cajazeiras 

do Visconde com água de qualidade. Ainda, objetiva a realização de campanhas educativas 

quanto ao uso da água, tendo os usuários do sistema como público-alvo e como atores 

envolvidos na manutenção do poço e seu sistema.  

 

Palavras-chave: Poços artesianos. Águas subterrâneas. Ampliação da oferta do SIAA Lagoa 

Seca. Cajazeiras do Visconde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The expansion of the supply of quality water to cater for the population supply demand is 

important for the headquarters of several municipalities of the country, but no less relevant for 

the rural localities of these municipalities, including those in the Northeastern backlands. This 

intervention project aims at directing the construction of a well to repair the water demand in 

Cajazeiras do Visconde, a rural town in Camaçari, which although it has a water distribution 

system, is not supplied by SIAA Lagoa Seca as a result of the well that is part of this system 

not having enough flow to supply all the member sites of the System. The project involves the 

drilling of a well in sedimentary rocks of the Recôncavo Basin to exploit underground water 

from the São Sebastião aquifer, to be interconnected to the SIAA Lagoa Seca, and thus supply 

the locality of Cajazeiras do Visconde with quality water. Also, it aims to carry out 

educational campaigns regarding water use, taking users of the system as a target audience 

and as actors involved in the maintenance of the well and its system. 

 

Keywords: Artesian wells. Groundwater. Extension of the SIAA Lagoa Seca offer. 

Cajazeiras do Visconde. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O atual cenário mundial, com a crescente demanda por recursos hídricos, tem 

fomentado várias pesquisas com o intuito de investigar novas possibilidades de reservas de 

água doce. A água é fundamental para a existência e bem-estar de todos os seres vivos, 

devendo ser disponível em quantidade suficiente e de boa qualidade para a manutenção da 

vida (FREITAS, 2002).  

Conforme disposto na Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), em situações 

de escassez o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 

animais. Contudo, o município de Camaçari enfrenta problemas no abastecimento de água da 

população e este tende a aumentar com o crescimento demográfico acelerado no município. 

Camaçari possui uma infraestrutura de saneamento (água de abastecimento, esgoto, 

drenagem e resíduos sólidos) deficiente e não atende toda a população do município, cerca de 

243 mil habitantes (IBGE, 2010), em quantidade e de forma adequada.  

Na temática do abastecimento de água da população do município de Camaçari, os 

principais atores na prestação deste serviço são: a Empresa Baiana de Águas e Saneamento 

(EMBASA) e a Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) para áreas rurais onde existem 

sistemas implantados pela Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da 

Bahia (CERB).  

Três tipos de mananciais são utilizados atualmente para o abastecimento da população, 

sendo um subterrâneo e dois superficiais. O Aquífero São Sebastião é o mais explorado 

devido à sua qualidade de água e significativa vazão disponível para captação, abastecendo a 

sede e a maioria dos distritos através de poços profundos que alimentam a rede geral de 

abastecimento. O manancial superficial Rio Pojuca é utilizado apenas pelo Sistema de 

Abastecimento de Água  (SAA) Barra do Pojuca, que abastece a localidade de Barra do 

Pojuca e diversas outras localidades.  

Por fim, a represa do Rio Jacuípe, comumente conhecida como Barragem de Santa 

Helena, é um manancial utilizado apenas pelo SAA do Polo Industrial de Camaçari, que 

produz água principalmente para atendimento da demanda industrial do Polo Industrial. Cabe 

salientar que o barramento Joanes II também é utilizado para a produção de água para as 

indústrias do Polo Industrial de Camaçari. Em época de deficiência do sistema hídrico, a 

barragem de Santa Helena (alimentada pelo rio Jacuípe) remaneja suas águas para regularizar 

a Barragem de Joanes II (SANEANDO, 2015; GEOHIDRO, 2016).  
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Segundo dados do IBGE (2010), no que tange à cobertura do serviço de 

abastecimento, 93,38% dos domicílios do município de Camaçari possuem acesso à rede 

geral, enquanto 4,55% utilizam poço ou nascente (fora ou dentro da propriedade), 0,14% 

obtêm água por captação direta em rio, açude, lago ou igarapé e 1,92% utilizam outras fontes. 

Além disso, problemas de abastecimento de água intermitente (revezamento entre bairros e 

comunidades rurais) e falta de abastecimento durante dias seguidos são reclamações 

frequentes da população do município, acentuadas pelo crescimento populacional acelerado 

na região do município, relacionado ao desenvolvimento turístico implementado no Litoral 

Norte do Estado da Bahia.  

Desse modo, constata-se que as diretrizes da “universalização” e da “garantia de meios 

adequados” para o atendimento da população urbana e, principalmente, rural, dispostas na 

Política Nacional de Saneamento Básico, não estão sendo cumpridas no município de 

Camaçari, a exemplo da localidade rural Cajazeiras do Visconde. 

O presente trabalho se propõe a contribuir com o avanço da universalização dos 

serviços de saneamento básico em Camaçari, principalmente no que diz respeito à busca por 

sanar a demanda por abastecimento de água na localidade de Cajazeiras do Visconde, 

integrante do antigo Sistema Integrado Abastecimento de Água (SIAA) Lagoa Seca, com 

ênfase na explotação de águas subterrâneas. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Casuais faltas de água e interrupções no abastecimento podem acontecer por 

manutenção do sistema, problemas de contaminação, falhas no sistema, dentre outros. 

Contudo, dentre as reclamações da população de Camaçari, incluindo bairros da sede e 

distritos mais distantes, destaca-se a realização do abastecimento de água de modo 

intermitente (uma ou duas vezes na semana) e menor quantidade de água enviada para as 

comunidades e sede no período do verão, devido ao aumento da demanda ocasionada pela 

população flutuante nas localidades praianas do município, em especial as que possuem redes 

hoteleiras e turísticas, acarretando situações de inequidade no acesso aos recursos hídricos.  

Por vezes o abastecimento em alguns distritos e bairros da sede é interrompido durante 

vários dias em decorrência do aumento da demanda por água em outras regiões. Ainda 

maiores dificuldades de abastecimento são enfrentadas pela população das localidades 

existentes na zona rural por não ser financeiramente vantajosa para a EMBASA a construção 

de SAA nestes locais. 

Em Cajazeiras do Visconde, comunidade localizada na zona rural de Camaçari, 

embora exista o Sistema Integrado de Abastecimento, denominado Lagoa Seca, implantado 

em dezembro de 2014 pela CERB, com o objetivo de abastecer as localidades rurais Lagoa 

Seca, Baratas, Cancelas, Cajazeiras do Visconde e Santo Antônio, totalizando cerca de 1.705 

pessoas, e entregue para a prefeitura administrar, o abastecimento nunca ocorreu na localidade 

de Cajazeiras do Visconde, segundo informado por moradores, em decorrência da vazão não 

ser suficiente para o abastecimento de todas as localidades do SIAA Lagoa Seca. 

Diante do exposto, surgiu a seguinte questão: Quais ações solucionariam a inexistência 

de abastecimento de água da população de Cajazeiras do Visconde e em outras localidades da 

zona rural com domicílios dispersos Responder a esta questão representa dar um passo 

significativo em direção à universalização do abastecimento de água em Camaçari. 

Sabe-se da existência de recursos hídricos superficiais e subterrâneos na zona urbana e 

rural do município, e as águas subterrâneas geralmente apresentam excelente qualidade para o 

consumo humano, na maioria das vezes necessitando apenas da etapa de desinfecção. Desse 

modo, reduz-se custos expressivos com o tratamento, podendo cobrar dos usuários uma tarifa 

mais modesta e de acordo com a condição financeira dos moradores da localidade, apenas 

para sanar as demandas de manutenção do sistema de abastecimento. Por isso a importância 

de projetos de emergência de abastecimento de água, através da elaboração e implantação de 
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projetos de sistemas simplificados com captação subterrânea, de modo a subsidiar uma 

exploração sustentável de aquíferos, com menor custo para a população mais carente. 

Além disso, projetos que visem atender aos serviços do Saneamento Básico são um 

assunto em pauta no cenário mundial e de extrema relevância para a população brasileira. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal do presente trabalho é a elaboração de um Projeto de Ampliação 

do acesso ao abastecimento de água em localidades da zona rural, com domicílios 

aglomerados e/ou dispersos, contemplando ações de médio e curto prazo, com viabilidade 

técnica e financeira, a serem executadas, inicialmente, na localidade de Cajazeiras do 

Visconde. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar licitação para estudo hidrogeológico, almejando a locação de poço na 

zona rural e perfuração deste poço, visando à ampliação da oferta de água em curto prazo para 

a localidade de Cajazeiras do Visconde, através da explotação de água do Aquífero São 

Sebastião; 

• Realizar adequações no SIAA Lagoa Seca para integrar o poço a ser perfurado 

e efetivar o abastecimento da população de Cajazeiras do Visconde; 

• Estabelecer medidas educativas sobre o uso da água, objetivando a economia 

deste recurso. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E SUA 

LOCALIDADE RURAL CAJAZEIRAS DE VISCONDE 

 

4.1 Acesso  

 

O município de Camaçari está situado na Região Metropolitana de Salvador, no estado 

da Bahia, a cerca de 52 km da capital (Figura 1). 

Camaçari abrange uma área territorial aproximada de 784,6 km² (IBGE, 2017), 

estando inserido na região metropolitana de Salvador. Tem como municípios limítrofes: Mata 

de São João, Dias D’Ávila, Simões Filho e Lauro de Freitas. Em 2017, sua população 

estimada era de 296.893 habitantes, sendo que, em 2010, sua população era de 242.970 

(IBGE, 2017). O município é conhecido como “Cidade Industrial”, em decorrência do Polo 

Industrial de Camaçari, estando entre os mais populosos do estado e da Região Metropolitana 

de Salvador. 

Figura 1 – Localização do Município de Camaçari 

 
Fonte: GEOHIDRO, adaptado de SEPLAN/BA (2016). 

 

Cajazeiras do Visconde, por sua vez, localiza-se no extremo nordeste do município de 

Camaçari, divisa com o município de Mata de São João (Figura 2). O acesso à comunidade se 
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dá por Barra de Pojuca, percorrendo 8 km de estrada asfaltada e mais 9 km de estrada de 

barro, chegando ao centro dos domicílios aglomerados de Cajazeiras do Visconde.  

Com cerca de 80 domicílios, sendo 40 aglomerados e 40 dispersos, a região possui 

cerca de 200 habitantes. A localidade conta ainda com duas igrejas, uma escola infantil, 

campinho de futebol e pequenos estabelecimentos comerciais como bares e mercearias. 

Figura 2 – Localização de Cajazeiras do Visconde, na zona rural de Camaçari 

 
Fonte: Autor (2018). Elaborado com base nas Ortofotos RMS e Recôncavo (2010). 
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Figura 3 – Acesso à localidade de Cajazeiras do Visconde 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Figura 4 – Escola Municipal e Associação em Cajazeiras do Visconde 

   

Fonte: Autor (2018). 

 

Figura 5 – Igreja e Bar/Mercearia em Cajazeiras do Visconde 

  
Fonte: Autor (2018). 

 

4.2 Aspectos Geológicos 

 

Segundo o mapeamento geológico e estrutural da Bahia, tendo como produto o Mapa 

Geológico do Estado da Bahia, publicado em 2003 pela Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM), na escala 1:1.000.000, na zona costeira norte e oeste da Bahia afloram uma 

série de folhelhos, ritmitos, arenitos e rochas carbonáticas do Cretáceo inferior, bem como os 
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arenitos finos a conglomeráticos e folhelhos do Jurássico Superior, além do embasamento 

cristalino. Estas rochas constituem os variados grupos que compõem as diferentes fases de 

preenchimento da Bacia do Recôncavo. A Bacia Sedimentar do Recôncavo trata-se de uma 

bacia tectônica do tipo rifte, de caráter tectônico formacional distensivo, nesse contexto está 

inserido o município de Camaçari.  

No entorno do município supramencionado, têm-se as rochas que constituem a 

Formação São Sebastião, Formação Barreiras, Grupo Ilhas, por vezes a Formação Marizal e o 

embasamento cristalino, os depósitos de pântanos e mangues, além dos depósitos flúvio-

marinhos, depósitos eólicos e litorâneos (Figura 6). 

Figura 6 – Carta Estratigráfica da Bacia do Recôncavo, elaborada pela Petrobras em 2007 

 
Fonte: Silva et al. (2007). 

 

Para a elaboração do mapa geológico da área da localidade de Cajazeiras do Visconde, 

foi utilizada a base do mapeamento geológico realizado pela CPRM em 2010, bem como 

visita ao local para observação dos perfis litológicos, conforme disposto na figura abaixo e no 

Apêndice A.  
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Figura 7 – Mapa Geológico e de Recursos Hídricos Superficiais de Camaçari - BA 

 
Fonte: Autor (2018). Mapa elaborado de software livre QGIS. 

 

Para o estudo em questão, será apresentada a descrição dos litotipos presentes nas 

proximidades da localidade de Cajazeiras do Visconde, conforme a seguir. 

No entorno da localidade de Cajazeiras do Visconde, encontra-se, predominantemente, 

a Formação São Sebastião. Esta Formação foi depositada no eocretáceo, em ambiente 

predominante fluvial, sendo composta por fácies fluviais representadas por arenitos finos a 

grossos, de coloração amarela a avermelhada, friáveis e feldspáticos, intercalados com argilas 

sílticas, subdividindo-se nos membros Paciência, Passagem e Rio Joanes (MAGNAVITA et 

al., 2005). Conforme estes mesmos autores, esta Formação possui três Membros Geológicos: 

Membro Paciência, constituído por arenitos finos a grossos, levemente calcíferos, 

feldspáticos, com presença de nódulos de calcário castranho-amarelado e intercalações 

delgadas de argila cinza-amarelada a vermelho-claro; Membro Passagem, composto por 
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bancos de arenito espessos, de granulometria fina a média e coloração cinza-amarelado a 

esbranquiçado, intercalados com delgadas camadas de argilas sílticas e folhelhos sílticos; e o 

Membro Rio Joanes, este último formado por arenitos maciços de coloração cinza-

avermelhada, rósea a avermelhada; arcoseanos, por vezes, com estratificação cruzada e 

presença de ostracodes, conchostráceos, gastrópodes, pelecípodes e restos de peixes. As 

camadas, em uma consideração geral, possuem mergulhos para leste e a espessura desta 

formação, no interior da bacia do Recôncavo, chega a atingir 2.800m. Os afloramentos podem 

estar recobertos, nos topos dos morros, discordantemente, pelos arenitos da Formação 

Barreiras ou pelos folhelhos e arenitos finos do Grupo Ilhas. 

As rochas cretáceas do Grupo Ilhas, caracterizado por ter ambiente deposicional 

deltaico, são compostas por folhelhos e arenitos intercalados, marga, arenito calcífero, 

folhelho carbonoso, siltito e calcilutitos. Conforme estudos realizados por Magnavita et. al. 

(2005), estas rochas são integrantes de três Formações Geológicas: Formações Marfim, 

Pojuca e Taquipe. 

Há ainda folhelhos e calcários ricos em foraminíferos da Formação Sabiá, depositados 

no Eomioceno (PETRI, 1972 apud MAGNAVITA et al., 2005). 

Abaixo dessas rochas sedimentares e, por vezes, aflorantes, é possível encontrar 

rochas do embasamento metamórfico, como gnaisses, geralmente de textura fina a média, 

ricos em biotitas, granulitos e anfibolitos, frequentemente cortados por diques e veios de 

pegmatitos, aplitos e diabásicos. 

Na região sudeste e noroeste da localidade, há ocorrências dos litotipos areníticos 

conglomeráticos da Formação Barreiras, datados do Terciário, representados por morros que 

recobrem um embasamento cristalino não-dissecado do meio graben de Salvador, assentando-

se sobre rochas da Formação São Sebastião. A Formação Barreiras, de origem fluvial, ocorre 

ao longo do litoral brasileiro, desde o estado do Pará até o estado do Rio de Janeiro. Esta é 

constituída, de forma geral, por uma sedimentação clástica, consistindo de arenitos argilosos, 

de coloração vermelha, violeta, branca e amarelada, com incipiente estratificação plano-

paralela. São frequentes as intercalações de siltitos e argilas varicoloridas, bem como lentes 

conglomeráticas e caulínicas. 

 

4.3 Aspectos dos Recursos Hídricos 

 

Camaçari está inserida nacionalmente na Região da Bacia do Atlântico Leste, mais 

precisamente, na Bacia Hidrográfica do Recôncavo Norte. Neste município existem três sub-
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bacias: Sub-bacia do Rio Joanes, Sub-bacia do Rio Jacuípe e Sub-bacia do Rio Pojuca. Todas 

as três estão parcialmente inseridas neste município (INEMA, 2017). 

Sobre as áreas esculpidas nas Formações São Sebastião e do Grupo Ilhas, observa-se 

um ajustamento da drenagem às juntas e falhas, em padrão dentrítico a subparalelo 

relativamente denso, com vales largos e de fundo chato com encaixamentos que permitiram a 

construção de barragens de pequeno volume em Camaçari e outros municípios próximos.  

A localidade de Cajazeiras do Visconde, por sua vez, localiza-se na Sub-bacia do Rio 

Pojuca. A população da localidade utiliza água de cacimbas, poços artesianos rasos e riachos, 

como o Rio Itapecirica, sem o devido tratamento, para as suas atividades domésticas e 

consumo humano.  

Figura 8 – Rio Itapecirica, nas proximidades de Cajazeiras de Visconde 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Cabe salientar que os sistemas de drenagem superficiais são relevantes para os 

aquíferos, tanto para a quantidade quanto para a qualidade das águas subterrâneas, uma vez 

que contribuem para a renovação das águas e diluição de sais.  

No que tange aos recursos hídricos subterrâneos, na região de Camaçari há aquíferos 

fissurais e granulares (ou porosos). Os aquíferos fissurais, em menor extensão na área do 

município, estão representados pelas rochas do embasamento cristalino, constituídas por 

rochas ígneas e metamórficas (granitos, ortognaisses, migmatitos e granitoides). Uma pequena 

parte de Camaçari encontra-se inserida sobre o Domínio Hidrogeológico do Embasamento 

Cristalino, no qual a ocorrência de água subterrânea é dependente da porosidade secundária 
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representada pela trama de fraturas e fendas, então o que se revela são reservatórios de 

distribuição aleatória, incontínuos e de pequena extensão.  

A região cristalina em questão é cortada por um sistema de fraturas longitudinais 

orientadas aproximadamente para NE-SW. Associadas a esses grandes falhamentos, ocorrem 

inúmeras pequenas fraturas transversais, mais recentes, que controlam grande parte dos 

trechos da rede hidrográfica. Dentro deste contexto, as vazões produzidas por poços são, em 

geral, pequenas e a água, em função da falta de circulação e do tipo de rocha (entre outras 

razões), é, na maior parte das vezes, salinizada (CPRM, 2007; MME, 1999).  

De modo geral, os gnaisses e migmatitos do embasamento metamórfico apresentam 

maior intensidade e melhor característica de fraturamento relativamente aos xistos e biotita-

xistos, talvez em função direta do grau de competência dessas rochas, o que também 

influencia no aspecto qualitativo das águas. 

 O aquífero granular, que ocupa grande parte do município, é representado por rochas 

sedimentares constituídas, predominantemente, por arenitos, arenitos conglomeráticos e 

siltitos. Os poços que apresentaram melhores características hidrogeológicas no município 

encontram-se inseridos no domínio das rochas sedimentares. Estes aquíferos estão 

relacionados à Formação São Sebastião, ao Grupo Ilhas, à Formação Marizal e, por vezes, à 

Formação Barreiras.  

Na área de estudo, observa-se que os aquíferos são explorados por meio de poços 

rasos (cacimba e cisternas), por uma parte da população, através de pequenas captações 

domésticas utilizadas para subsistência familiar. Os aquíferos formados nesta região são 

considerados de bom potencial hidrogeológico devido às características de porosidade e 

permeabilidade, que são aliadas às condições favoráveis do relevo e aspectos climáticos. 

Os aquíferos granulares predominantes são da Formação São Sebastião. Estes são 

drenados principalmente pelos rios Pojuca, Jacuípe, Capivara e Joanes, além de outras 

pequenas bacias costeiras independentes, que se dispõem, a grosso modo, em sentido NO-SE, 

em padrão dentrítico a subparalelo relativamente denso, com vales largos e de fundo chato, 

geralmente colmatados por material arenoso.  

A Formação São Sebastião é caracterizada por um sistema aquífero livre, constituído, 

pelo menos, por três ou quatro aquíferos superpostos separados entre si por espessas camadas 

de folhelhos, argilitos e siltitos (LIMA; RIBEIRO, 1982). Portanto, consiste num sistema 

constituído por três a quatro aquíferos, sendo um parcialmente livre e dois ou três confinados 

a semiconfinados por camadas menos permeáveis. De modo geral, os melhores pacotes 
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arenosos desta Formação Geológica apresentam bom grau de selecionamento, porosidade em 

torno de 30%, sendo bastante transmissível e permeável. 

A principal fonte de alimentação das águas subterrâneas do sistema aquífero da 

Formação São Sebastião é a partir das precipitações meteóricas sobre as zonas de afloramento 

da mesma. Há ainda recargas a partir dos aluviões, nos períodos de maior intensidade de 

chuvas, assim como, através de drenanças verticais de aquíferos estratigraficamente 

superiores (Formações Marizal e Barreiras) (MME, 1999). Ainda segundo o Projeto 

RADAMBRASIL (MME, 1999), a superfície piezométrica é bastante variável em função dos 

vários níveis aquíferos. Localmente, o escoamento sofre observáveis influências da 

topografia, conduzindo-se aos principais níveis de base, como os rios Pojuca e Jacuípe, seus 

pequenos afluentes e baixadas topográficas.  

Esse aquífero cretáceo é uma relevante fonte de suprimento de água tanto pela 

qualidade das águas explotadas através dos poços como por suas vazões geralmente médias a 

boas, principalmente em poços com profundidades maiores que 200m. Grande parte do 

fornecimento de água do Centro Industrial de Aratu (CIA), do Polo Petroquímico de 

Camaçari e de diversas cidades do Recôncavo Baiano, provém de poços tubulares perfurados 

nesse aquífero.  

 

4.4 Unidades de Conservação 

 

O município possui três áreas de proteção ambiental (APA), a Joanes/Ipitanga, a Rio 

Capivara e a Lagoas de Guarajuba. Ainda, compreende as unidades de conservação Cinturão 

Verde de Proteção do Complexo Petroquímico de Camaçari, Parque das Dunas de Abrantes e 

Parque Garcia D'Ávila, podendo também ser encontrados no município dunas, manguezais, 

restingas, mata ciliar e Mata Atlântica. 

A localidade de Cajazeiras do Visconde, por sua vez, não está inserida nestas unidades 

de conservação. 
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5 CARACTERÍSTICAS DO SIAA LAGOA SECA 

 

O SIAA Lagoa Seca foi iniciado com a locação e perfuração do poço em maio e 

agosto de 2010, respectivamente, pelos técnicos da Companhia de Engenharia Hídrica e 

Saneamento da Bahia (CERB). O teste de bombeamento ocorreu no dia 04/11/2010. Além 

disso, foram realizadas, no dia 23/11/2010, através do laboratório da UFBA, análises físico-

químicas e microbiológicas da água coletada em 04/11/2010. Posteriormente, foi realizada a 

instalação do sistema entre outubro de 2013 e julho de 2014, sendo inaugurado em dezembro 

de 2014.  

 

5.1 Características dos Perfis Litológico e Construtivo do Poço 

 

O poço é do tipo artesiano de litologia sedimentar, totalmente completado. A 

perfuração do poço foi realizada com sonda rotativa, inicialmente com diâmetro 26”, e 

cravação do tubulão de aço de 20” para estabilização dos sedimentos friáveis superficiais para 

evitar o desmoronamento da área da boca do poço. Depois, seguiu-se com a perfuração com 

broca de 8 ½” para realização do “furo guia” até os 156m, com o intuito de investigar o perfil 

litológico e definir a completação do poço. Posteriormente, foi reaberto o poço em 12 ¼” até 

os 126m para a realização da completação com tubo de PVC geomecânico reforçado de 6” e 

pré-filtro até os 116m de profundidade. 
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Quadro 1 – Dados do Poço – Lagoa Seca 

Dados do Poço - Lagoa Seca 

Município:  Camaçari 

Localidade:  Lagoa Seca 

Coordenadas do Poço (Geográficas):  12°32'0.50"S / 38° 7'25.40"W 

Profundidade Total (m):  116 

Nível Estático (m):  1,15 

Nível Dinâmico (m):  55,05 

Vazão do Teste de Bombeamento (m³/hora):  17,60 

Tipo de Aquífero:  Granular 

Rocha (descrição litológica):  Sedimentar 

Data de Perfuração:  24/08 a 31/08/2010 

Aspectos Construtivos: 

Tubo de Revestimento e Tubo Filtro, ambos de PVC 

Geomecânico Reforçado: 

(6'')116 metros, sendo 114m de 

profundidade útil 

Perfuração: (8 ½''):  12 a 156 metros = 144 metros 

Perfuração (12 ¼''): 12 a 126 metros = 114 metros 

Perfuração (26''): 0 a 12 metros = 12 metros 

Formação Litológico: Formação São Sebastião 

Fonte: Elaborado pelo Autor, com base nos dados da CERB (2010). 

 

Figura 9 – Boca do Poço e Perfil Construtivo do Poço de Lagoa Seca 

 
Fonte: Adaptado de CERB (2010). 
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5.1.1 Características Construtivas do SIAA 

 

De acordo com os dados da CERB, o sistema foi dimensionado para atender a 500 

casas e é formado basicamente pela adução do tipo recalque, com uso de bomba submersa de 

8CV, instalada com tubo de ferro galvanizado no poço. Posterior à captação, a água segue 

para um filtro russo e depois é adicionado cloro em pastilhas. Em seguida, a água desinfetada 

segue para um reservatório de fibra de vidro de 20m³, de onde é bombeada por dois conjuntos 

de moto-bomba para outros 03 (três) reservatórios elevados, por onde a água é distribuída 

para as casas por gravidade. Um deles com capacidade de 10 m3, que distribui água para a 

localidade de Baratas, e outros dois, de 20 m3 cada, que distribuem água para as localidades 

de Lagoa Seca, Cajazeiras do Visconde, Cancelas e Santo Antônio, conforme disposto no 

croqui abaixo. O abastecimento é feito de forma intercalada entre as localidades, cada uma 

recebendo água em dois dias alternados da semana.  

A tubulação de adução e de distribuição é de PVC, em sua maioria de 100mm e 

75mm. 

Figura 10 – Croqui SIAA Lagoa Seca 

 
Fonte: Saneando (2015). 
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Figura 11 – Reservatório apoiado de 20m³ e Filtro Russo 

 
Fonte: Saneando (2015). 

 

O poço perfurado nas proximidades da localidade rural de Lagoa Seca fica a cerca de 4 

km (em linha reta) de Cajazeiras do Visconde. Contudo, em decorrência das características 

hidrológicas do poço e do sistema de adução construído, aliadas à geomorfologia local, as 

casas da população de Cajazeiras de Visconde, mesmo possuindo adução, não são 

beneficiadas com o abastecimento por esta água, pois a mesma não chega na maioria das 

residências da localidade. Ainda, outras localidades, a exemplo da região de Baratas, 

reclamam da falta de água. 
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Figura 12 – Localização do Poço de Lagoa Seca e da Localidade de Cajazeiras do Visconde 

 
Fonte: Autor (2018). Elaborado com base nas Ortofotos RMS e Recôncavo (2010). 
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6 PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Identificação do Problema e Objetivo 

 

O Sistema Integrado de Abastecimento denominado Lagoa Seca, implantado em 2014 

pela CERB e entregue para a prefeitura administrar, foi criado com o objetivo de abastecer as 

localidades rurais de Baratas, Cajazeiras do Visconde, Lagoa Seca e Santo Antônio. No 

entanto, o abastecimento nunca ocorreu na localidade de Cajazeiras do Visconde, comunidade 

localizada na zona rural de Camaçari, em decorrência da localização e vazão do poço do 

Sistema não apresentarem características favoráveis para o abastecimento de todas as ligações 

domiciliares. 

O objetivo principal do presente trabalho é a elaboração de um projeto de intervenção 

para ampliação da oferta de água do SIAA Lagoa Seca, para sanar o abastecimento de água 

dos moradores de Cajazeiras do Visconde. Com este projeto, propõe-se a realização de estudo 

hidrogeológico almejando a locação, perfuração e explotação de água através de poço 

artesiano profundo, nesta localidade, buscando a ampliação da oferta de água em curto e 

médio prazo, através da explotação de água do Aquífero São Sebastião, que, por sinal, possui 

água de ótima qualidade quanto aos padrões de potabilidade e, consequentemente, 

regularizando a demanda da população de Cajazeiras do Visconde. 

 

6.2 Resultados e Impactos Esperados 

 

A ampliação da oferta de água trará diversos benefícios para os moradores da 

localidade, inclusive melhorias na saúde e qualidade de vida. Espera-se também que os 

resultados obtidos contribuam no desenvolvimento de obras futuras na área de saneamento 

básico de diversas localidades do município, que passam por situação similar. 

 

6.3 Ações de Intervenção  

 

Para a implantação do projeto proposto será necessária a realização das seguintes 

ações: 
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Fase de Planejamento 

 

I. Realizar licitação para a execução da locação e perfuração do poço; 

II. Realizar um estudo prévio das demandas de água da população de Cajazeiras do 

Visconde, poços artesianos perfurados na região, bem como suas características 

técnicas como vazões, profundidades, litologias, Níveis Estático e Dinâmico, 

características físico-químicas e biológicas das águas explotadas destes poços, dentre 

outros parâmetros técnicos; 

III. Obter autorização de perfuração dos poços junto ao INEMA. 

 

Fase de Execução e Funcionamento  

 

I. Executar a perfuração e completação do poço com cerca de 160m de profundidade, 

Desenvolvimento e Limpeza; 

II. Executar teste de bombeamento do poço; 

III. Coletar amostra da água deste poço e realizar análises físico-químicas e biológicas, 

conforme padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde (MS); 

IV. Interpretar os resultados das amostras coletadas; 

V. Estabelecer técnicas de tratamento da água do poço, caso necessário, a serem definidas 

após a interpretação dos dados das análises físico-químicas e biológicas da água; 

VI. Elaborar projeto de instalação do poço e do sistema de adução que interligue o poço ao 

SIAA de Lagoa Seca; 

VII. Obter outorga do poço junto ao INEMA; 

VIII. Realizar nova licitação para a instalação do poço e para o sistema de interligação ao 

SIAA Lagoa Seca; 

IX. Realizar campanhas educativas quanto ao uso da água; 

X. Fornecer água para a população de Cajazeiras do Visconde; 

 

6.3.1 Descrição Básica das Principais Ações  

 

Licitação 

 

O objeto da licitação abrangerá os seguintes serviços, conforme termo de referência 

elaborado para nortear tal licitação (Apêndice B): 
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• A locação de um poço tubular profundo do tipo sedimentar;  

• Perfuração e completação do poço locado, atingindo a profundidade de 160 

metros; 

• Teste de bombeamento e coleta de amostra da água do poço. 

 

A Licitação é embasada na seguinte regência legal: 

• Lei 8.666/93 (Lei das licitações, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública); 

• Caso este projeto venha a ser financiado por verbas do governo estadual, a 

comissão da licitação analisará a exequibilidade dos preços das propostas, de 

acordo com o artigo 97, inciso II, parágrafo primeiro, incisos I e II da Lei 

9433/2005. 

 

Estudo hidrogeológico para locação do poço 

 

Feitosa (2008) definiu a locação de um poço como uma tarefa de grande 

responsabilidade, pois dela dependerá, em grande parte, o sucesso ou insucesso da perfuração. 

A locação de um poço é a seleção do local mais propício para perfurar e encontrar 

água de qualidade e em quantidade. A locação deve considerar a geologia, a geomorfologia, a 

hidrologia e os custos. Para além disso, devem ser analisados dados de poços existentes, de 

modo a auxiliar na escolha do local mais favorável e menos custoso. 

 

Perfuração do Poço 

 

O poço a ser interligado ao SIAA Lagoa Seca deve ser construído com base nas 

normas técnicas correlatas, através de consultoria de profissional/empresa qualificada, a fim 

de evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, como, por exemplo, a contaminação do 

aquífero por infiltração de água contaminada devido à ausência de laje de proteção sanitária. 

Um fator a ser considerado no método a ser empregado é a implantação de tecnologias 

adequadas, considerando as peculiaridades locais. A geologia de característica sedimentar da 

região obriga a utilização do método de perfuração rotativo, com uso de fluídos de perfuração 

à base de água e produtos químicos (bentonita, polímeros e outros). É geralmente mais 
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demorado e custoso quando comparado ao método rotopneumático, porém fundamental para a 

execução da obra do poço neste tipo de litologia. 

Findados os trabalhos de perfuração e completação (revestimento, pré-filtro e 

cimentação), segue-se a operação de limpeza do poço (onde pode-se utilizar produtos 

químicos como hexametafosfato de sódio), que tem como objetivo principal a retirada de 

todos os resíduos do fluído de perfuração deixados no poço durante a fases anteriores. Após a 

limpeza, deve-se realizar a operação denominada de desenvolvimento, que tem o intuito de 

aumentar a condutividade hidráulica natural do aquífero, nas proximidades do poço, e 

correção de eventuais danos causados à formação pela perfuração (compactação, colmatagem, 

etc.) (FEITOSA, 2008).  

Ainda, deve-se registrar a vazão estimada ao final da perfuração durante a etapa de 

limpeza/desenvolvimento do poço. 

 

Teste de bombeamento de produção 

 

Um teste de bombeamento é basicamente uma operação que consiste no bombeamento 

de um poço durante certo intervalo de tempo e o registro da evolução dos rebaixamentos em 

função do tempo. Os testes de bombeamento são realizados com o intuito de: 

• Determinar os parâmetros hidrodinâmicos dos aquíferos; 

• Verificar a qualidade da construção das obras de captação de água subterrânea; 

• Determinar a vazão de explotação do poço (capacidade de produção do poço). 

 

Além disso, medidas dos níveis de água após a finalização do bombeamento (ensaio 

de recuperação) também são importantes para a avaliação dos parâmetros hidráulicos do 

aquífero (informação importante quando se planeja explorar água subterrânea). O 

conhecimento dos dados hidrodinâmicos permite selecionar corretamente a profundidade e o 

equipamento de recalque ideal para instalação do poço, aumentando sua vida útil (CAPUCCI 

et al., 2001). 

Recomenda-se que os testes de vazão em poços perfurados em rochas sedimentares 

devem ser executados através de um bombeamento contínuo por um período de, no mínimo, 

24 horas, ou até a completa estabilização dos níveis (CPRM, 1998). Normalmente, em testes 

bem executados, emprega-se bomba submersa, aferindo-se as vazões por meio de método 

volumétrico (além de não ser indicado para vazões acima de 36 m3/h) ou tubos de Pitot 

(escoador de orifício circular), aferindo-se os rebaixamentos, com o auxílio de medidor de 
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nível de água elétrico; e as vazões, em escalas logarítmicas, sendo medida a variável tempo 

com o uso de cronômetros (CPRM, 2008). Em seguida à conclusão do bombeamento, deve-se 

proceder com o registro da recuperação dos níveis de água no poço por um período de 12 

horas (CPRM, 1998). 

O teste de produção é a base para a definição da bomba a ser instalada e das 

respectivas condições de explotação (FEITOSA, 2008). Testes de bombeamento executados 

de forma incorreta podem ocasionar uma rápida perda da vida útil do poço, secundária às 

demasiadas extrações através da instalação de bombas submersas superdimensionadas 

(CAPUCCI et al., 2001). 

 

Análise da água 

 

No final do teste de bombeamento, deverá ser coletada uma amostra da água do poço 

para a realização da análise dos parâmetros físico-químicos e biológicos recomendados pela 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/11 para águas utilizadas para abastecimento humano. 

Esta etapa é fundamental para a posterior elaboração do sistema de tratamento, caso 

necessário.  

O laboratório responsável pela análise deve ser devidamente certificado e apresentar 

registros de controle de qualidade de análises realizadas. 

 

Adequação no sistema de distribuição e/ou tratamento 

 

De posse das informações construtivas finais e heterodinâmicas do poço, deverá ser 

dimensionada a bomba submersa a ser utilizada e elaborado o projeto do sistema de adução e 

recalque para incorporação do poço ao Sistema existente. Esta ação deverá ser objeto de nova 

licitação. 

 

6.4 Atores Envolvidos 

 

De modo geral, os atores envolvidos fazem parte das diferentes esferas 

governamentais: governo estadual, municipal e INEMA, podendo incluir ainda a EMBASA, a 

CERB e, principalmente, a população beneficiada (moradores de Cajazeiras do Visconde). 
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6.5 Recursos Necessários 

 

Para financiamento, sugere-se enquadramento nos recursos do PAC, tendo em vista 

que uma das funções dos investimentos do PAC é aumentar a cobertura de abastecimento de 

água tratada, de coleta e tratamento de esgoto e de coleta e destinação adequada de resíduos 

sólidos. Outra opção é buscar a execução das obras por meio da EMBASA, empresa 

responsável pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 

Salvador e da maior parte do interior do estado, ou ainda pela CERB, empresa de economia 

mista atuante principalmente no saneamento rural da Bahia. 

 

6.6 Orçamento 

 

A estimativa de custo para este poço é de R$ 111.025,53 (Tabela 1). Esta estimativa 

foi embasada em planilhas orçamentárias de licitações realizadas em 2017 pela CERB, para 

este tipo de poço, em que são contemplados os custos de serviços e materiais, conforme 

disposto na tabela detalhada abaixo. 
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Tabela 1 – Planilha Orçamentária de um Poço em Rocha Sedimentar, completado em 6”, com 160m de profundidade 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR EM  6" 160m 

Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total 

1 Estudo Hidrogeológico com Locação de Poço Tubular   un.  1,0 2000,00 2000,00 

2 Acompanhamento Técnico (Geólogo/Eng. De Minas)   un.  1,0 5000,00 5000,00 

3 Transporte de Perfuratriz Rotativa-Sedimento  km  150,0 32,2 4830,00 

4 Instalação de Perfuratriz Rotativa   un.  1,0 2835,16 2835,16 

5 Perfuração em Rocha Sedimentar em Ø 17 1/2 "  m  12,0 222,96 2675,52 

6 Cravação de Revestimento (tubulão) em Ø 14 com cimentação sanitária  m  12,0 233,56 2802,72 

7 Perfuração em Rocha Sedimentar em Ø 12 1/4 "  m  150,0 139,62 20943,00 

8 Transporte de Material de Completação  km  300,0 12,15 3645,00 

9 Instalação de Tubos e Filtros Geomecânicos em Ø 6 "  m  161,0 14,41 2320,01 

10 Colocação de Pré-filtro  m³  11,0 141,56 1557,16 

11 Aplicação de Hexametafosfato de Sódio   un.  1,0 775,22 775,22 

12 Transporte de Compressor (≥ 250 psi/750 cfm)  km  150,0 15,22 2283,00 

13 Desenvolvimento com Compressor (≥ 250 psi/750 cfm)  h  12,0 211,64 2539,68 

14 Transporte da Unidade de Teste de Bombeamento (Bomba Submersa)  km  150,0 14,00 2100,00 

15 Instalação da Unidade de Teste de Bombeamento (Bomba Submersa)   un.  1,0 1005,96 1005,96 

16 Teste de Bombeamento com Bomba Submersa (Q ≥60 m³/h)  h  24,0 173,72 4169,28 

17 Base de proteção Superficial do Poço (L x C x A = 1m  x  1m  x  0,25m)   un.  1,0 273,09 273,09 

 CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS    R$ 61.754,80 

 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR EM  6" 160m 

Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total 

1 Revestimento (Aço Preto ASTM) em Ø 14 m 12 781,74 9380,88 

2 Revestimento Tubo (Geomecânico Reforçado) em Ø 6"   un.  121 167,78 20301,38 
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3 Revestimento Tubo (Aço Sch 40) em Ø 8", protetor da Boca do Poço m 1 450,17 450,17 

4 Tubo Filtro (Geomecânico Reforçado) em Ø 6" m 40 183,24 7329,60 

5 Tampa de poço (Ferro Sch 40) em 8"   un.  1 201,26 201,26 

6 Tampa de Fundo (Cap Fêmea - Geom. Reforçado) em Ø 6"   un.  1 368,69 368,69 

7 Centralizador em Ø 6"   un.  4 131,25 525,00 

8 Pré-Filtro "Comum"  m³  12 769,09 9229,08 

9 Abraçadeira em Ø 6" x 16"   un.  1 766,17 766,17 

10 Hexametafosfato de sódio  kg  30 23,95 718,50 

 CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS    R$ 49.270,73 

      

 

CUSTO TOTAL DO POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR DE 

160m    R$ 111.025,53 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nas licitações realizadas em 2017 pela CERB. 



40 

 

 

6.7 Viabilidade 

 

Projetos de abastecimento de água com base na explotação de águas subterrâneas são 

muito utilizados principalmente em áreas rurais por serem obras de menor custo e, sobretudo, 

por resultarem, em sua maioria, em águas de boa qualidade, não necessitando de diversas 

etapas de tratamento. 

Rebouças (1996), no entanto, avaliou que os investimentos realizados são amortecidos 

em cerca de apenas um terço da vida útil média dos poços. 

Cabe salientar que o aumento da oferta de água de boa qualidade para sanar a demanda 

de água da população gerará menos custos para o município no que tange aos custos com 

tratamento de doenças de veiculação hídrica. Consequentemente, menos custo para o Governo 

do Estado, ainda mais ao considerar as projeções de crescimento da população de Camaçari. 

No que tange à viabilidade técnica, poderá ser realizada parceria com a CERB, uma 

vez que esta possui recursos humanos e técnicos que possibilitam a execução da locação, 

perfuração e instalação dos poços, ou por outras empresas com experiência e capacidade 

comprovadas para a execução deste tipo de serviço. 

 

6.8 Riscos e Dificuldades  

 

Na elaboração e implementação de projetos, faz-se relevante a análise/previsão de 

riscos para embasar tomadas de decisões e buscar possíveis soluções para tais. A seguir, serão 

descritos os possíveis riscos e dificuldades das fases do projeto proposto. 

 

Fase de Planejamento 

 

As obras apresentadas, além de mais econômicas, quando comparadas com grandes 

obras de barragens e estações de tratamento de água, são facilmente concluídas em menos de 

um ano. Assim, tem-se como resultado o baixo risco do ponto de vista financeiro, envolvido 

com a atividade de exploração de água, bem essencial à vida. 

Para a fase de planejamento: locação do poço, levantamento de informações 

hidrogeológicas, levantamento e análise dos poços existentes, elaboração do projeto básico 

dos poços para ampliação do abastecimento de água potável, dentre outros dados serão 

utilizados dos poços cadastrados no Banco de Dados da CERB – Companhia de Engenharia 
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Hídrica e Saneamento da Bahia, como dados dos mapeamentos geológicos e hidrogeológicos 

existentes e dados do IBGE. 

O risco desta fase está na execução do estudo hidrogeológico para definição da 

locação dos poços, uma vez que demanda muito conhecimento hidrogeológico da região e 

competência técnica. Esta etapa tem que ser executada por técnicos experientes, de modo a 

definir as locações em regiões com maior probabilidade de encontrar água em quantidade e 

qualidade suficientes para abastecer a demanda da população. A CERB possui corpo técnico 

capacitado e experiente, que já trabalha como executor na perfuração de poços para 

abastecimento dos municípios da Bahia, inclusive foi contratada diversas vezes pela 

EMBASA para a execução de obras de abastecimento de água. 

Contratar ou licitar sem especificar a necessidade de corpo técnico experiente trará 

riscos quanto ao objeto final do projeto, podendo acarretar em poços secos, com baixa vazão 

ou produtores de água imprópria para consumo, por exemplo, com salinidade elevada. 

 

Fase de Execução e Funcionamento  

 

Na fase de execução, contaremos com as etapas de perfuração, completação, teste de 

bombeamento, análise físico-química-biológica da água, instalação e construção do sistema 

de adução de interligação com o sistema atual. 

Nesta fase, há riscos associados aos procedimentos das etapas de perfuração e 

completação, nas quais é relevante a execução por pessoal capacitado, com equipamentos 

adequados visando uma maior segurança, eficiência e rapidez. Evitar perdas financeiras 

causadas, por exemplo, pelo uso incorreto do método de perfuração ou dos produtos do fluído 

de perfuração, falhas técnicas que resultem no desmoronamento do poço, completação 

incorreta do poço, resultando na explotação de zonas de aquíferos com água de salinidade 

elevada, dentre outras falhas técnicas. 

Durante o funcionamento dos poços, faz-se necessária a manutenção periódica por 

equipe especializada, de modo a evitar danos estruturais aos poços e ao sistema edutor. 

 

6.9 Cronograma  

 

A distribuição das atividades no cronograma deste Projeto será iniciada com a 

elaboração da licitação do objeto proposto e segue com a manutenção do poço e do sistema ao 

longo da explotação da água.  
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Tabela 2 – Cronograma físico 

AÇÕES  
Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Licitação  
x x x x x x                 

  

  

Estudo Hidrogeológico para locação do poço  
          x                 

  

  

Autorização de perfuração dos poços junto ao INEMA 
            x               

  

  

Perfuração, completação, desenvolvimento e limpeza do poço  
              x             

  

  

Teste de bombeamento do poço 
                x           

  

  

Coleta da amostra da água e análises físico-químicas e biológicas 
                x           

  

  

Interpretar os resultados acima 
                x x         

  

  

Estabelecer técnicas de tratamento da água do poço, caso necessário 
                  x         

  

  

Projeto de instalação do poço e do sistema de adução que interligue o poço ao SIAA de Lagoa 

Seca 
                  x x       

  

  

Obter outorga do poço junto ao INEMA 
                    x       

  

  

Nova licitação e execução de objeto desta para a instalação do poço e do Sistema de Interligação 

ao SIAA Lagoa Seca 
                  x x x x x 

  

  

Campanhas educativas quanto ao uso da água 
                            

X 

  

Iniciar fornecimento de água para a população de Cajazeiras do Visconde 
                            

X 

  
Fonte:  Autor (2018).
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6.10 Gestão e Acompanhamento 

 

Após a inauguração da Ampliação do sistema e início do fornecimento de água 

para a comunidade de Cajazeiras do Visconde, a prefeitura, junto com membros da 

comunidade, deverá realizar acompanhamento das condições dos equipamentos e 

manutenção do poço.  

Será necessária a capacitação dos usuários para a autogestão do poço, além da 

realização de campanhas educativas com instrução quanto ao consumo direto da água 

captada e fornecimento de material informativo. 

Com isso, faz-se necessária a delimitação da zona de proteção ao redor do poço 

para evitar a contaminação dos aquíferos explotados, restringindo o uso e ocupação do 

solo por atividades susceptíveis de contaminação. 

 

Manutenção do poço e sistema de distribuição 

 

Dentre as principais causas que podem ser apontadas como responsáveis pela 

deterioração do desempenho de poços produtores em sistemas de abastecimento de 

água, mencionam-se: queda de produção devido à incrustação da formação geológica 

química nos filtros ou de carreamento de materiais e corrosão, que afetam os 

equipamentos metálicos utilizados (FEITOSA, 2008). Desse modo, a manutenção é um 

fator relevante para a sustentação da regularidade, da continuidade e das condições 

operacionais do poço e sistemas. 

Para que seja realizada a manutenção do poço e de seu respectivo sistema de 

adução e de distribuição, deve-se considerar esta obra como pública e sem fins 

lucrativos, tendo em vista a capacidade de pagamento dos usuários, com cobrança de 

tarifa mais moderada, compatível com a condição financeira dos moradores. 

Atividades intrínsecas da manutenção incluem também instalação de sinalização 

de identificação e advertência de perigo no poço, além de limpeza e pintura das 

estruturas como bombas, reservatório e outras. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nos últimos anos, houve um aumento elevado na utilização das águas 

subterrâneas na Bahia, motivado por seu uso apresentar muitas vantagens quando 

comparado às águas superficiais. Dentre elas, destaca-se o custo reduzido de captação e 

distribuição e por estarem mais protegidas da poluição antrópica que os mananciais 

superficiais. O município de Camaçari, incluindo a rede geral da EMBASA que 

abastece a sede e os distritos, é em sua maioria abastecido por águas subterrâneas 

explotadas através de poços profundos e rasos. Isto ocorre pela ótima qualidade dessas 

águas que, em geral, não apresenta necessidade de passar por tratamentos mais 

complexos e custosos.  

É necessário priorizar os recursos de abastecimento que apresentem melhor 

qualidade e maior proximidade ao ponto de demanda (HELLER; PÁDUA, 2010), sendo 

os poços artesianos, geralmente, a melhor opção nos casos de localidades rurais. 

O poço a ser integrado ao SIAA Lagoa Seca solucionará o problema de 

abastecimento de água dos moradores de Cajazeiras do Visconde e esta solução poderá 

ser implementada em outras localidades que passam por situação similar. 
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GLOSSÁRIO 

 

Aquífero – formação geológica da qual pode ser retirada água a níveis suficientes para 

uma extração econômica por poços. 

Capacidade específica – é a expressão da produtividade de um poço, obtida pela 

divisão da sua vazão pelo rebaixamento do nível da água quando bombeada. 

Edutor – tubo de sustentação de bomba submersa (instalada no interior do poço). 

Tubo Filtro – tubo de revestimento provido de aberturas para permitir a entrada de 

água proveniente do(s) aquífero(s) no poço. 

Nível dinâmico – é a profundidade atingida sucessivamente pelo nível d’água enquanto 

está sendo bombeada. 

Nível estático – é a altura alcançada pelo nível d’água com o poço não bombeado. 

Pré-filtro – material de granulometria adequado, usado como envoltório do filtro, 

utilizado para evitar a entrada de areia ou materiais abrasivos, proteger a bomba e 

aumentar a permeabilidade nas vizinhanças do filtro. 

Superexplotação – extração de água em taxas superiores à recarga por períodos 

prolongados.  

Tubo de Pitot – equipamento utilizado para aferição da vazão do poço. 

Tubo liso – tubos de aço ou PVC utilizados para revestir as paredes do poço nas 

camadas inconsolidadas, de maneira a evitar o desmoronamento e fechamento do furo. 

Vazão ótima ou referencial – vazão máxima estabelecida para a instalação do poço, 

sem ultrapassar o nível dinâmico e acarretar fluxo turbulento. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A: TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO DA OBRA DO 

POÇO. 

APÊNDICE B: MAPA GEOLÓGICO E DE RECURSOS HÍDRICOS DE 

CAMAÇARI. 
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APÊNDICE A - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

PERFURAÇÃO DE UM POÇO PARA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA 

DO SIAA LAGOA SECA PARA ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DE 

CAJAZEIRAS DO VISCONDE, CAMAÇARI-BA 

 

 

1. OBJETO 

 

O objeto da licitação será o abastecimento de água para a localidade rural de Cajazeiras 

do Visconde, através da execução de locação (Estudo Hidrogeológico para locação de 

01 poço) e construção de 01 (um) poço tubular profundo em rochas sedimentares, para 

posterior interligação deste ao SIAA Lagoa Seca (esta interligação será objeto de 

posterior licitação), no município de Camaçari, Bahia. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O Sistema Integrado de Abastecimento denominado Lagoa Seca foi implantado em 

2014 pela CERB e entregue para a prefeitura administrar, com o objetivo de abastecer 

as localidades rurais de Baratas, Cajazeiras do Visconde, Lagoa Seca e Santo Antônio. 

No entanto, o abastecimento nunca ocorreu na localidade de Cajazeiras do Visconde, 

comunidade localizada na zona rural de Camaçari, segundo informado por moradores, 

em decorrência da vazão do poço do Sistema não ser suficiente para o abastecimento de 

todas as ligações domiciliares. 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

O objeto da licitação abrangerá os seguintes serviços, sendo estes a serem autorizados 

através de Ordens de Serviços, totais ou parciais, emitidas pela CONTRATANTE: 

 

3.1. A locação de um poço tubular profundo, do tipo sedimentar. Este serviço será de 

responsabilidade da empresa vencedora, podendo a CONTRATANTE, por deliberação 

própria e a seu critério, fornecer a locação para que a mesma o perfure, sendo que a 

locação, se fornecida pela contratante, será abatida do quantitativo total estabelecido. 
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3.1.1. Para ser considerado poço de rocha sedimentar, no revestimento do poço, na parte 

sedimentar, deverá ter, além dos tubos, pré-filtro, filtros de aço ou PVC geomecânico, e 

na instalação da sonda, terem sido construídos tanques para uso do fluido de perfuração 

(Lama).  

 

3.2. Perfuração do poço locado, atingindo a profundidade de 160 metros.  

 

3.2.1. A profundidade poderá sofrer variações para mais ou para menos a depender 

também da demanda de água já atingida. 

a) No caso de serviços a serem acrescidos, caberá à CONTRATADA a apresentação da 

planilha orçamentária correspondente;  

b) Os serviços a serem acrescidos ou suprimidos serão levantados e orçados com base 

nos preços unitários constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos, 

acrescido ou suprimido do valor global contratado; 

 

3.3. Teste de Bombeamento de Produção e Coleta da Amostra da água do poço. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A Licitação é embasada na seguinte Regência Legal: 

• Lei 8.666/93 (Lei das Licitações, que institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública); 

• Caso este projeto venha a ser financiado por verbas do governo estadual, a 

análise das Propostas de Preços será verificada pela Comissão e a exequibilidade 

dos preços de acordo com o artigo 97, inciso II, Parágrafo Primeiro, incisos I e II 

da Lei 9433/2005. 

 

5. ESTIMATIVAS DE CUSTOS 

 

A estimativa de custo para este poço é de R$ 111.025,53. Esta estimativa foi embasada 

em planilhas orçamentárias de licitações realizadas em 2017 pela CERB, para este tipo 

de poço, em que são contemplados os custos de serviços e materiais, conforme disposto 

na tabela detalhada a seguir. 
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Tabela 1 – Planilha Orçamentária de um Poço em Rocha Sedimentar, completado em 6”, com 160m de profundidade 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, EM  6" 160m 

Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total 

1 Estudo Hidrogeológico com Locação de Poço Tubular   un.  1,0 2000,00 2000,00 

2 Acompanhamento Técnico (Geólogo/Eng. De Minas)   un.  1,0 5000,00 5000,00 

3 Transporte de Perfuratriz Rotativa-Sedimento  km  150,0 32,2 4830,00 

4 Instalação de Perfuratriz Rotativa   un.  1,0 2835,16 2835,16 

5 Perfuração em Rocha Sedimentar em Ø 17 1/2 "  m  12,0 222,96 2675,52 

6 Cravação de Revestimento (tubulão) em Ø 14 com cimentação sanitária  m  12,0 233,56 2802,72 

7 Perfuração em Rocha Sedimentar em Ø 12 1/4 "  m  150,0 139,62 20943,00 

8 Transporte de Material de Completação  km  300,0 12,15 3645,00 

9 Instalação de Tubos e Filtros Geomecânicos em  Ø 6 "  m  161,0 14,41 2320,01 

10 Colocação de Pré-filtro  m³  11,0 141,56 1557,16 

11 Aplicação de Hexametafosfato de Sódio   un.  1,0 775,22 775,22 

12 Transporte de Compressor (≥ 250 psi/750cfm)  km  150,0 15,22 2283,00 

13 Desenvolvimento com Compressor (≥ 250 psi/750cfm)  h  12,0 211,64 2539,68 

14 Transporte da Unidade de Teste de Bombeamento (Bomba Submersa)  km  150,0 14 2100,00 

15 Instalação da Unidade de Teste de Bombeamento (Bomba Submersa)   un.  1,0 1005,96 1005,96 

16 Teste de Bombeamento com Bomba Submersa (Q ≥60m³/h)  h  24,0 173,72 4169,28 

17 Base de proteção Superficial do Poço (L x C x A = 1m  x  1m  x  0,25m)   un.  1,0 273,09 273,09 

 CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS    R$ 61.754,80 

 
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR, EM  6" 160m 

Item Descrição do Serviço Unidade Quantidade Preço Unitário Preço Total 

1 Revestimento (Aço Preto ASTM) em Ø 14 m 12 781,74 9380,88 

2 Revestimento Tubo (Geomecânico Reforçado) em Ø 6 "   un.  121 167,78 20301,38 
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3 Revestimento Tubo (Aço Sch 40) em Ø 8", protetor da Boca do Poço m 1 450,17 450,17 

4 Tubo Filtro (Geomecânico Reforçado) em Ø 6" m 40 183,24 7329,60 

5 Tampa de poço (Ferro Sch 40) em 8"   un.  1 201,26 201,26 

6 Tampa de Fundo (Cap Fêmea - Geom. Reforçado) em Ø 6"   un.  1 368,69 368,69 

7 Centralizador em Ø 6"   un.  4 131,25 525,00 

8 Pré-Filtro "Comum"  m³  12 769,09 9229,08 

9 Abraçadeira em Ø 6" x 16"   un.  1 766,17 766,17 

10 Hexametafosfato de sódio  kg  30 23,95 718,50 

 CUSTO TOTAL DOS MATERIAIS    R$ 49.270,73 

      

 CUSTO TOTAL DO POÇO EM ROCHA SEDIMENTAR DE 160m    

R$ 

111.025,53 
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6. HABILITAÇÃO 

 

As documentações relativas à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 

qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira deverão ser disponibilizadas num 

envelope, conforme disposto no edital da licitação. 

 

7. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

 

7.1. O Licitante, nas sessões públicas, poderá se fazer representar por dirigente, por 

procurador ou pessoa devidamente credenciada, através de instrumento público ou particular, 

escrito e firmado pelo representante legal da mesma, a quem sejam outorgados ou conferidos 

amplos poderes para representá-lo em todos os atos e termos da licitação, pessoa que deverá 

entregar os Documentos de Habilitação e as Propostas. Uma pessoa poderá representar apenas 

uma único Licitante. 

7.2. A proposta comercial deverá ter como base os itens listados nas Planilhas Orçamentárias, 

onde constam os preços unitários e totais. 

7.3. Quando da apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS de cada Licitante será feita a 

verificação da conformidade e compatibilidade de cada proposta com os requisitos e 

especificações do edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis. 

7.4. Para julgamento e classificação das Propostas será adotado o critério estabelecido de 

menor preço global. 

7.5. Encerrada a etapa de propostas, a comissão examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação. 

7.6. Ocorrendo a hipótese de mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS com igual valor, a 

licitação será decidida por sorteio, em ato público. 
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8. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E CONDIÇÃO DE ENTREGA 

 

8.1. A locação e construção do poço, incluindo-se o teste de bombeamento, deverão ser 

concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da 

emissão da primeira Ordem de Serviço.  

 

8.2. Emitida a Ordem de Serviço, a Contratada iniciará as obras no prazo máximo de 7 (sete) 

dias úteis. 

 

8.3. Não poderá haver descontinuidade nas obras, exceto por problemas de força maior 

estabelecidos em lei ou por interesse exclusivo da Contratante. 

 

8.4. Caso haja necessidade de parada para manutenção de equipamentos superior a 15 dias, 

antes da paralisação haverá obrigatoriedade de alocação de equipamentos substitutos para 

evitar a descontinuidade ao Contrato. A não alocação implicará em sanções cabíveis. 

 

8.5. O prazo para execução dos serviços poderá ser prorrogado a critério da 

CONTRATANTE, mediante solicitação da CONTRATADA, mantidos todos os direitos, 

obrigações e responsabilidades, ocorrendo qualquer dos motivos previstos nos artigos 141 e 

142 da Lei 9.433/05, e será instrumentalizado por Termo Aditivo. 

 

8.6. Na hipótese de acréscimo ou redução dos serviços e materiais prevista no item 4.2, o(s) 

Cronograma(s) de execução poderá(ão) ser revisto(s) e o prazo para conclusão dos trabalhos 

ajustados às novas quantidades dos serviços. 

 

8.7. Ao concluir as obras e/ou serviços, a CONTRATADA deverá comunicar o fato à 

FISCALIZAÇÃO, por escrito, para efeito de recebimento. 

 

8.8. A FISCALIZAÇÃO, ao considerar concluída a obra e/ou serviço, comunicará o fato à 

unidade responsável pela sua execução e esta, por sua vez, solicitará ao Diretor competente a 

designação da Comissão de Recebimento. 
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8.9. A Comissão de Recebimento verificará se a obra está concluída de acordo com o 

estabelecido no Contrato e, em caso positivo, proporá a aceitação definitiva e a liberação da 

medição final, consoante o disposto nos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE. 

 

8.9.1. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato quando se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 

8.9.2. Em caso de descumprimento de obrigação prevista neste item, a CONTRATANTE 

poderá executar, direta ou indiretamente, o objeto do contrato, cobrando as despesas 

correspondentes, devidamente corrigidas, permitida a retenção de créditos do contratado. 

 

8.10. Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na execução das 

obras e/ou serviços, será lavrado o Termo de Recebimento Provisório com apontamento das 

falhas e irregularidades constatadas. Nesse caso, a CONTRATADA deverá corrigi-las até o 

prazo do recebimento definitivo, que será de no máximo 90 (noventa) dias.  

 

8.11. Após haver sanado as falhas e irregularidades apontadas no Termo de Recebimento 

Provisório, a CONTRATADA efetuará novamente a comunicação de que trata o item 8.7 

deste item 8.  

 

8.12. Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento provisório, a 

CONTRATADA deverá apresentar em meio digital (CD ou outro) e impresso, duas vias de 

cada, cadastro geral das obras executadas, compreendendo plantas e memorial, que conterão 

descrição minuciosa de tudo o que foi realizado, bem como o balanço do material.  

 

8.13. Após 90 (noventa) dias do recebimento provisório, estando em perfeita ordem os 

documentos referidos no item anterior, estando sanadas todas as pendências que por ventura 

lhe forem formalmente comunicadas pela CONTRATANTE, e desde que verificados e 

aprovados as condições técnicas das obras e/ou serviços, será procedido o recebimento 

definitivo.  

 

8.14. A CONTRATADA deverá formalizar a CONTRATANTE, solicitação para recebimento 

definitivo do contrato.  
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8.15. A Comissão de Recebimento definitivo deverá apresentar seu relatório em até 30 (trinta) 

dias da data da solicitação do Contratado.  

 

8.16. A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo não implica em eximir a 

CONTRATADA das responsabilidades e obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro, 

arts. 441 e 618.  

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.1. Responsabilidades do Empreiteiro 

 

Na composição do orçamento da obra, apresentado na fase de Licitação, o Empreiteiro deverá 

incluir todos os custos relacionados com os aspectos mencionados nos itens da planilha 

orçamentária e nos itens a seguir: 

 

9.1.1. O poço contratado deverá ser construído conforme projetos e especificações técnicas 

fornecidos pela Contratante de acordo com a NBR 12.244. 

 

9.1.2.  Todos os materiais e equipamentos hidráulicos, fornecidos para aplicação na obra, 

devem atender aos requisitos amplos de conformidade e qualidade preconizados nas normas 

brasileiras (ABNT) ou, em casos particulares de inexistência destas, outras específicas de 

notória credibilidade e aceitas pela fiscalização da CONTRATANTE. 

 

9.1.3.  A empresa proponente deverá ter entre suas atividades a de perfuração de poços 

tubulares profundos e experiência em obras e serviços de estudos hidrogeológicos/locações de 

poços, similares às licitadas, comprovada por 1(um) ou mais atestados, tendo como 

responsáveis técnicos Geólogos ou Engenheiros de Minas. 

 

9.1.3.1. Na comprovação da experiência deverão constar a construção de poços tubulares em 

rochas sedimentares e metassedimentares, com profundidades e diâmetros compatíveis com o 

objeto da licitação, e de estudos hidrogeológicos, devendo os atestados serem fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa ou de seus técnicos, 

acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT. 
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9.1.3.2. A construção do poço será realizada através da equipe técnica especificada no Edital, 

sob a supervisão direta de Geólogo ou Engenheiro de Minas. Durante a execução dos 

serviços, as funções de Geólogo ou Engenheiro de Minas, Sondador e Auxiliar, 

obrigatoriamente, deverão ser exercidas por pessoas do quadro técnico efetivo da empresa 

contratada. 

 

9.1.4. A contratada deverá manter no local das obras/serviços um “Diário de Ocorrências”, no 

qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos 

materiais, mão de obra, etc., como também reclamações, advertências e, principalmente, 

problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este Diário, 

devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder 

da Contratante após a conclusão das obras/serviços. 

 

9.1.5. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em 

domingos e feriados, inclusive as de iluminação.  

 

9.1.6. Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações fiscais, 

previdenciárias, trabalhistas e comerciais, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho. 

 

9.1.7. Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, 

por quaisquer danos causados à União, a estados-membros, ao Distrito Federal, a municípios 

ou a terceiros, em razão da execução das obras/serviços.  

 

9.1.8. Fazer com que os componentes da equipe de mão de obra operacional (operários), 

exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda), e fazendo 

uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas. 

 

9.1.9. O estudo hidrogeológico para locação de poço tubular deverá ser realizado por 

Geólogo ou Engenheiro de Minas, com experiência comprovada através de CAT (certidão de 

acervo técnico) de no mínimo 20 poços em aquífero sedimentar, da Empresa e/ou do próprio 

Geólogo ou Engenheiro de Minas responsável, que também deverão estar cadastrados no 

INEMA para a execução dos trabalhos. Os mesmos não necessariamente deverão pertencer ao 

quadro efetivo da empresa. 
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9.1.10. É obrigatório o acompanhamento técnico por Geólogo ou Engenheiro de Minas da 

empreiteira, do poço por ela construído. A contratante poderá não receber o poço perfurado 

sem acompanhamento técnico da empreiteira. 

 

9.1.11. A Contratada providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), relativa às obras e 

serviços objeto do contrato, e apresentará à contratante o comprovante de regularização, antes 

do início dos serviços. Manterá uma cópia dessa ART em cada canteiro de obra. 

  

9.1.12.  A Contratada deverá fornecer à Contratante a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) da locação, resultante do estudo hidrogeólogico, que tenha sido aprovada pela 

fiscalização da Contratante, para que junto aos outros relatórios seja encaminhada ao INEMA 

visando à solicitação de autorização da perfuração do poço. Adotando-se o mesmo 

procedimento para a ART referente à perfuração do poço.   

 

9.1.13. A perfilagem elétrica deverá ser realizada apenas quando ocorrer indefinição do perfil 

litológico do poço e/ou visando definir possíveis zonas de salinização. Caberá à Contratante, 

através da fiscalização, definir a necessidade ou não da perfilagem. Caso haja necessidade, 

este serviço será custeado a parte pela Contratante. 

 

9.1.14. A tubulação necessária à colocação do pré-filtro a ser realizada pelo método 

gravitacional, quando necessária, será fornecida pela contratada. 

 

9.1.15. O teste de bombeamento terá duração mínima de 24 horas ininterruptas, utilizando-se 

de bomba submersa. O teste será realizado no prazo máximo de 7 (sete) dias, após a 

perfuração de cada poço. 

 

9.1.16. A amostra de água será coletada na última hora do ensaio de bombeamento e entregue 

à Contratante, no prazo máximo de 24 horas após a execução do mesmo, e acondicionada em 

vasilhame apropriado de plástico branco ou transparente de no mínimo de 2 (dois) litros, 

acondicionado conforme as normas técnicas específicas.  

 

9.1.17. O poço só será considerado concluído após executado o teste de bombeamento. 
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9.1.18. Se o poço apresentar vazão superior a 50.000 l/h terá sua vazão aferida utilizando-se, 

obrigatoriamente, medidor de orifício circular (tubo de Pitot). 

 

9.1.19. A Ficha de Visita/Estudo Hidrogeológico deverá ser elaborada e apresentada 

conforme padrão INEMA para “REQUERIMENTO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO” 

(obtida no site www.inema.ba.gov.br). As fichas de Visita deverão ser encaminhadas à 

Contratante, com a ART do técnico responsável, termo de cessão de uso da área onde será 

feita a perfuração, assinada pelo proprietário do terreno. 

 

9.1.20. A empresa Contratada deverá executar o contrato em conformidade com o cronograma 

físico-financeiro que integra o edital. 

 

9.2. Responsabilidades da Contratante 

 

9.2.1. As indenizações a proprietários pela ocupação dos terrenos necessários, onde serão 

implantadas as obras; 

 

9.2.2. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, a respeito da eventual aplicação de multas 

previstas neste Contrato;  

 

9.2.3. Colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação das 

especificações dos serviços a executar e notificá-la, por escrito, fixando-lhe prazo para 

corrigir defeitos ou irregularidades verificadas na execução deste Contrato; 

 

9.2.4. Os pagamentos dos serviços executados pelo Empreiteiro de acordo com os prazos, 

projetos, as Especificações e o Contrato. 

 

9.3. Responsabilidades da Fiscalização 

 

9.3.1. Encargos Administrativos: 

a) representar a CONTRATANTE como órgão fiscalizador e supervisor das obras junto a 

outros órgãos e Empresas;  

b) fiscalizar e exigir o fiel cumprimento do Contrato e seus aditivos pelo Empreiteiro e 

Fornecedores;  

http://www.inema.ba.gov.br/
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c) verificar o fiel cumprimento, pelo Empreiteiro, das obrigações legais e sociais, da 

disciplina nas obras, da segurança dos trabalhos e do público e de outras medidas necessárias 

à boa administração das obras;  

d) verificar as medições e encaminhá-las para a aprovação da Diretoria da CONTRATANTE 

 

9.3.2. Encargos Técnicos: 

a) zelar pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, explícitas ou 

implícitas;  

b) controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles 

julgados não satisfatórios;  

c) assistir ao Empreiteiro na escolha dos métodos executivos mais adequados, para melhor 

qualidade e economia nas obras; 

d) exigir do Empreiteiro a modificação da técnica de execução inadequada e a recomposição 

dos serviços não satisfatórios;  

e) revisar, quando necessário, os projetos e as disposições técnicas, adaptando-os às situações 

específicas de local e momento;  

f) exigir todos os ensaios necessários ao controle de construção da obra e interpretá-los 

devidamente;  

g) dirimir as eventuais dúvidas, omissões e discrepâncias dos desenhos e Especificações;  

h) verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo Empreiteiro quanto à 

produtividade, exigindo do Empreiteiro acréscimo e melhorias necessárias à execução dos 

serviços dentro dos prazos previstos. 

 

É importante salientar que a exigência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva do Empreiteiro no que concerne às obras e suas 

implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, Especificações, 

o Código Civil e demais leis e regulamentos vigentes. 

 

10. EQUIPE / EQUIPAMENTOS 

 

10.1. Deverá ser fornecida, pela proponente, uma relação nominal da equipe técnica que 

efetivamente atuará na obra de construção do poço em licitação, sob pena de inabilitação, 

discriminando nome, quantidade, função. A equipe técnica mínima por Lote deverá ser 

constituída por técnicos, sondadores e auxiliares, conforme quadro abaixo: 



61 

 

  

 

PARA PERFURAÇÃO EM ROCHA SEDIMENTAR:  

Geólogo ou Engenheiro de Minas               1(um) 

Sondador               2(dois)  

Auxiliar               3(três) 

 

Será exigida uma sonda rotopneumática/rotativa com bomba de lama, com capacidade de 

perfuração de até 200 (duzentos) metros ou superior, para perfuração de poços em rocha 

sedimentar no diâmetro final de 12 ¼ polegadas.  

 

10.2. A sonda deverá estar composta de uma equipe mínima de sondadores e auxiliares, de 

modo que os serviços não sofram interrupções no período de folga dos funcionários. Para 

realização do acompanhamento técnico das perfurações pelas duas sondas, será exigido no 

mínimo 1 (um) Geólogo ou Engenheiro de Minas, que deverá priorizar o acompanhamento 

técnico do poço em rochas sedimentares.  

  

10.3. As equipes de perfuração deverão atuar em regime de revezamento, objetivando a não 

interrupção dos serviços, quando da liberação para folgas. 

 

10.4. Para a realização do teste de bombeamento, será exigido um equipamento de bombeio 

conforme especificado no item 10.11. 

 

10.5. Será facultada a substituição de membros da equipe técnica durante a vigência do 

Contrato, por profissionais de capacitação equivalente, desde que aprovada pela Contratante. 

 

10.6. Todos os integrantes das equipes técnicas deverão, obrigatoriamente, usar Equipamentos 

de Proteção Individual (capacete, luva, bota, óculos e protetor auricular) e fardamento 

adequado. 

 

10.7. A empresa contratada deverá disponibilizar, nos locais de trabalho, instalações 

adequadas para dormitório, alimentação e higiene, conforme as normas do Ministério do 

Trabalho (MT).  
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10.8. Deverão ser listados os equipamentos, máquinas e instalações físicas (dormitório, 

alojamento de alimentação, etc.), que serão efetivamente disponibilizados para executar os 

serviços, com indicação de quantidades, marcas e capacidades. As máquinas e equipamentos 

deverão ter capacidades suficientes para perfurar poços tubulares e executar 

desenvolvimentos e testes de bombeamento, de acordo com as especificações técnicas, nos 

termos do item 10.9. 

 

 10.9. A empresa licitante deverá possuir os equipamentos abaixo relacionados para a 

execução da obra, estando estes aptos para averiguação da Contratante a qualquer momento: 

 

• 1 (uma) sonda rotopneumática/rotativa com bomba de lama, com capacidade de 

perfuração de até 200 metros de profundidade ou superior, em diâmetro final de 12 ¼ 

polegadas para rocha sedimentar. 

• 1 (um) compressor, com capacidade mínima de 250psi e 750cfm, para 

desenvolvimento. 

• Uma unidade de bombeio com 1 (um) conjunto de motobomba submersa com rotor 

aberto, sucção de 2” e cabo elétrico de 200 m, com capacidade de produção de vazão 

de 60m³/h ou superior, à profundidade de 100m, para teste de bombeamento em poço 

de 8”. 

• Ferramental apropriado para perfuração de poço em rocha sedimentar, até 200 

(duzentos) metros de profundidade. 

• Todos os materiais e equipamentos hidráulicos, fornecidos para aplicação na obra, 

devem atender aos requisitos amplos de conformidade e qualidade preconizados nas 

normas brasileiras (ABNT). 

 

Estas capacidades visam atender plenamente ao objeto da Licitação e também às possíveis 

mudanças no projeto, a depender das necessidades técnicas da obra. O seu não atendimento 

implicará na inabilitação da Empresa ou rescisão do Contrato. 

 

10.10. Se o poço ficar pendente de conclusão por problemas geológicos, caberá à Contratada 

concluí-lo com outro equipamento, ou prosseguir na programação após orientação da 

fiscalização. Poço pendente ou inconcluso será pago.  
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10.11. Durante a etapa de completação do poço em rocha sedimentar, deverá estar disponível 

no canteiro de obras, o compressor adequado ao seu desenvolvimento, e o geólogo da 

Contratada deverá executar o acompanhamento técnico até o final do desenvolvimento do 

poço, sob pena de não ser pago este serviço.  

 

11. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO 

 

11.1. A fiscalização da locação e construção do poço ficará a cargo do Contratante através de 

prepostos, que terão poderes para fazer cumprir as especificações técnicas e normas 

contratuais. Após a conclusão do poço, o Relatório de Fiscalização e a descrição litológica do 

poço serão assinados conjuntamente pelos Responsáveis Técnicos da Contratada e da 

Contratante. 

 

 11.2. Ao final da execução de cada poço, a Contratada enviará à Contratante os relatórios 

técnicos pertinentes (comunicado final de perfuração, de bombeamento e ficha de campo, 

etc.), no prazo máximo de 07 (sete) dias; e amostra de água do poço, no prazo de até 24 horas. 

Os referidos relatórios serão elaborados obedecendo-se a padrões técnicos corretos e 

consistentes e serão assinados pelos Responsáveis Técnicos da Contratada, constando neles a 

respectiva ART. 

 

11.3. As faturas somente serão liberadas mediante o cumprimento de todas as obrigações 

contratuais estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

11.4. O Contratante disporá do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos da conclusão das obras 

para efetuar as medições e fiscalizações que julgar necessárias. Após esse procedimento e 

recebidos todos os relatórios pertinentes, inclusive os em meio digital, a Contratante aprovará 

as faturas ou as rejeitará, declarando os motivos da não aprovação, em prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis após os seus recebimentos. 

 

11.5. Após os dados do poço serem analisados e aprovados pela Contratante, será autorizada a 

emissão da nota fiscal da fatura, que deverá ser emitida e entregue à Contratante no prazo 

máximo de 15 dias após a data da autorização.  
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11.6. Ao término da execução de todos os serviços contratados e autorizados, será emitido 

Termo de Recebimento Definitivo (TRD). Este Termo não eximirá a Contratada de quaisquer 

obrigações e/ou responsabilidades previstas no contrato e/ou no Código Civil Brasileiro. 

 

11.7. No poço perfurado no sedimento, ficará facultado à Contratante executar uma filmagem 

óptica no poço, afim de verificar as condições físicas do mesmo, e dirimir dúvidas técnicas 

antes da aprovação dos serviços executados e da emissão da fatura. A filmagem óptica não 

apresentando nada de anormal, não exime a contratada de sua responsabilidade técnica na 

construção do poço, caso venha a se comprovar deficiência técnica na construção do mesmo. 

 

11.8. Constituem motivos para rejeição dos serviços executados: 

 

a) Verticalidade do poço fora dos limites de tolerância exigidos pela NBR 12.244; 

b) Redução dos diâmetros previstos para o poço fora dos limites de tolerância; 

c) Perda do poço por deficiência operacional ou de equipamento; 

d) Isolamento inadequado das partes indesejáveis do aquífero; 

e) Deficiência de produção do poço decorrente de sua má construção; 

f) Produção de areia acima de 10g/m³, limite estabelecido pela norma NBR 12.244; 

g) Poço pendente de conclusão, por quaisquer motivos. 

 

11.9. Caso a locação do mesmo tiver sido realizada pela Contratante, o pagamento dos 

serviços contratados será feito de forma integral, independente da qualidade da água, e da 

vazão obtida pelo poço ou se o mesmo for seco. 

 

11.10. A Contratada obrigar-se-á pela perfeita execução técnica das obras de acordo com a 

NBR 12.224. 

 

11.11. A Contratada deverá facilitar a ação da Fiscalização na inspeção das obras/serviços, em 

qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive 

de ordem administrativa, bem como todos os documentos comprobatórios de cumprimento 

das obrigações da contratada e da subcontratada. 
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12. SUBCONTRATAÇÃO 

 

12.1  Não será permitida a terceirização da obra nem a subcontratação de quaisquer de suas 

partes pela empresa vencedora da licitação, exceto nos serviços especiais (perfilagem 

geofísica, contratação de guinchos, cimentação de alta pressão, “pescaria” e filmagem óptica). 

É vedado o consórcio ou associação de empresas.  

 

13. SANÇÕES 

 

13.1. Os licitantes estão passíveis às sanções penais, administrativas e cíveis, e multas, 

previstas na regência legal desta licitação. 

 

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA A LOCAÇÃO DE POÇO 

TUBULAR 

 

14.1 O ponto de locação do poço tubular deverá ser georreferenciado através das 

coordenadas geográficas, Datum Sirgas 2000. 

 

14.2 A liberação do terreno e a construção do acesso para os equipamentos e materiais até o 

ponto de locação do poço serão de responsabilidade da Contratante. Caberá à Contratada 

colaborar para tornar ágil tais serviços, quando necessário. 

 

14.3 Após a locação do poço tubular em terrenos de particulares, a empresa deverá solicitar 

ao respectivo proprietário, o preenchimento e assinatura do termo de cessão de uso das áreas 

onde serão efetuadas as perfurações. No caso de terreno público, esse termo deverá ser obtido 

na Prefeitura, e no caso de Associações, Sindicatos, ONG’s e outras entidades, com a direção 

das mesmas. 
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APÊNDICE B – MAPA GEOLÓGICO E DE RECURSOS HÍDRICOS DE 

CAMAÇARI 

 

 


