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TERMO DE REFERÊNCIA 

REMOÇÃO DO PACOTE LAMOSO-ARENOSO NA LAGOA DE 

EVAPOINFILTRAÇÃO DO SES LAGOA DA CONCEIÇÃO EM 

FLORIANÓPOLIS/SC. 

 

1. OBJETIVO 

Este documento tem por objetivo estabelecer as diretrizes para a execução do 

serviço de remoção do pacote lamoso-arenoso do fundo da Lagoa de 

Evapoinfiltração de Efluente Tratado do Sistema de Esgotamento Sanitário da 

Lagoa da Conceição em Florianópolis/SC. O serviço será realizado por 

empresa especializada a ser contratada pela CASAN. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

O serviço justifica-se pela necessidade de remover o material sedimentável que 

se depositou ao longo dos anos no fundo da Lagoa de Evapoinfiltração, e que 

hoje vem comprometendo a capacidade de infiltração do efluente pelo solo, 

além de reduzir o volume útil de acumulação do efluente na Lagoa. A 

realização do serviço nesse momento é conveniente e oportuna em virtude do 

baixo nível de efluente na Lagoa e pela facilidade de acesso dos equipamentos 

pesados necessários a realização do serviço. 

 

3. DELIMITAÇÃO DA ÁREA 

O serviço será realizado na Lagoa de Evapoinfiltração que está localizada no 

Bairro Lagoa da Conceição, no município de Florianópolis/SC, sob as 

coordenadas 27°36'49.33"S, 48°27'07.55"O, conforme figura 1. 
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Figura 1: Localização espacial da Lagoa de Evapoinfiltração. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Segue abaixo alguns dados sobre o local e descrição dos serviços a serem 

realizados: 

 Área da Lagoa: aproximadamente 29.000 m² 

 Profundidade média da lagoa: 2 a 3 metros 

 Volume estimado do pacote lamoso-arenoso a ser removido: 10.000 m³ 

 Volume estimado do pacote lamoso-arenoso após desaguamento: 4.000 

m³ 

 Teor de Sólidos Totais estimado do pacote lamoso-arenoso: 20% 

 Teor de Sólidos Totais mínimo requerido do pacote lamoso-arenoso após 

desaguamento: 40% 
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Para o adequada execução do serviço deverá ser observado pela Contratada 

as orientações constantes no Plano de Gestão Ambiental-PGA anexo. 

 

I) Implantação de Canteiro de Obras: 

Deverá ser instalada pela CONTRATADA uma estrutura mínima de canteiro de 

obras e sanitário para guarda de materiais, ferramentas e apoio aos 

funcionários durante a execução serviços. 

 

II) Mobilização e Montagem dos Equipamentos  

O processo de mobilização e montagem da draga para início dos serviços, 

compreenderá as seguintes etapas: 

 

- Carregamento e transporte rodoviário; 

- Descarregamento das partes desmontadas da draga; 

- Movimentação da draga entre o ponto de descarregamento e a lagoa 01; 

- Montagem da draga e lançamento para dentro da lagoa 01; 

- Montagem da tubulação de recalque. 

 

A draga será carregada e transportada por via rodoviária e será descarregada 

no final da rua de acesso às lagoas de infiltração (Servidão Manoel Luiz 

Duarte) em Florianópolis. Essa ação envolverá utilização de carretas carga 

seca e munck/guindaste.  

Após ser descarregada no local, as partes ainda desmontadas da draga 

serão transportadas individualmente até o talude emergencial. Esta ação 

contará com o auxílio de uma escavadeira hidráulica que irá içar e carregar as 

partes por uma “via” de acesso até a Lagoa. 

Para a montagem e lançamento da draga na Lagoa, as partes da draga 

transportada individualmente, serão posicionadas e encaixadas entre si sobre o 

talude emergencial e após montada, a draga será lançada dentro da Lagoa 

com auxílio da escavadeira hidráulica. 

Com a draga montada e posicionada na lagoa, deve-se montar a linha de 

recalque, composta por tubos de PEAD, abraçadeiras tipo Alvenius e flutuantes 

para sustentação da linha de recalque flutuante, interligando a Draga até o 

Barrilete de distribuição do material dragado nos GeoBags. 
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III)  Remoção do Pacote Lamoso-arenoso-Arenoso 

A CONTRATADA deverá executar os serviços de remoção do pacote lamoso-

arenoso-arenoso em toda área de fundo da Lagoa de Evapoinfiltração. Por 

meio de bombeamento, o material deverá ser transportado diretamente por 

meio de tubulação de PEAD os GeoBags utilizados para o desaguamento. O 

equipamento utilizado para o serviço deverá se movimentar em sentidos 

horizontal (varredura) e vertical (aprofundamento), abrindo seu próprio caminho 

e condições de flutuabilidade, atuando assim em toda a área a ser dragada.  

 

IV)  Desaguamento do Pacote Lamoso-arenoso-Arenoso 

O desaguamento do pacote lamoso-arenoso-arenoso removido na Lagoa de 

Evapoinfiltração ocorrerá por meio de GeoBags de polipropileno de alta 

resistência em área a ser disponibilizada e preparada pela CASAN junto ao 

talude do muro de solo a ser executado conforme Projeto Anexo.  

A CONTRATADA será responsável pela  instalação de sistema para coleta e 

drenagem da água após desaguamento e direcionamento para a Lagoa de 

Evapoinfiltração.  

Após o período de desaguamento, os materiais sólidos confinados nos 

GeoBags, com teor de sólidos mínimo de 40%, permanecerão no local de 

forma a auxiliar na estrutura e fortalecimento do novo muro de solo. 

No Projeto anexo conta as dimensões e forma de disposição dos Geobags 

junto ao talude do novo muro de solo.  

 

Especificação dos GeoBags 

As Geoformas deverão ser confeccionadas a partir de tecido de polipropileno 

de alta tenacidade, ultra-estabilizado anti-UV, com resistência mínima de 105 

kN/m. 
Gramatura (ISO 9864) - 440 g/m2 

Abertura de filtração (O90) (ISO 12.956) -  240µm ±40 µm 

Permeabilidade (ISO 11.058) - 20x10-3 m/s 2x10-3 m/s (= 20 L/s/m²) 

 

Os Geobags serão fornecidas pela contratada conforme dimensão apresentada 

na Figura 3, sendo o comprimento dos Geobags a critério da Contratada, 

desde que  múltiplos de 5 m em seu comprimento: 15, 20, 25, 30 e assim 

sucessivamente.  
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A utilização de Geobags com dimensão diferente da apresentada neste 

Termo de Referência, dependerá da aprovação da CASAN 

 

O número de Geobags irá depender da dimensão dos Bags adotada pela 

Contratada. 

 

 

 
 

 

 
Figura 3: Dimensão e disposição dos GeoBags para o desaguamento  

do pacote lamoso-arenoso. 
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Da Área de Instalação dos GeoBags 

A instalação dos GeoBags será realizada nas áreas achurdas em verde e 

laranja apresentadas nas figuras abaixo e podem ser melhor visualizadas nas 

plantas do projeto anexo: 

 

(A) 
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(B) 

Figura 4: Vista superior e corte da área de desaguamento com GeoBags do 

pacote lamoso-arenoso. 

Se houver necessidade de área, além da especificada na Figura 4 e projeto 

anexo para instalação dos Gobags, estes poderão ser instalados no fundo da 

área B da LEI. O material disposto nessa área, após desaguamento, será 

removido e transportado pela CASAN para disposição em Aterro Sanitário. 

 

Preparo da Área de Instalação dos GeoBags 

Antes da instalação dos GeoBags a área deverá ser nivelada, limpa e com 

base de suporte, ou seja, o local deverá possuir uma base compactada de 

maneira a possibilitar a montagem da célula de desaguamento, cujas etapas 

serão executadas, conforme descrição abaixo: 

 

1) Impermeabilização da base através de aplicação de manta PEAD em 

espessura de 1mm soldada por termofusão para completa impermeabilização 

do solo de modo a não permitir que a água proveniente do desague dos bags 

não tenha contato como lençol freático; 

2) Sobre a impermeabilização aplicar uma camada de manta geotêxtil não- 

tecido, tipo Bidim, para proteção da manta PEAD; 
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3) Executar uma camada drenante de brita #2, com espessuras variáveis de 

até 15 cm, que permitirão o nivelamento da base de assentamento dos 

GeoBags, mantendo a drenagem da célula; 

4) Executar canaletas internas para direcionamento da água percolada para o 

ponto a ser coletado e bombeado durante o processo para o sistema da própria 

ETE da CASAN; 

5) Instalar os GeoBags do primeiro nível, interligando os mangotes flexíveis do 

barrilete de distribuição. Os GeoBags serão dispostos de maneira a permitir o 

“empilhamento” de outros bags em nível superior para que a célula seja capaz 

de receber e acondicionar o volume de sedimentos previstos para dragagem. 

 

As etapas 1, 3 e 4 deverão ser realizadas pela CONTRATADA  somente em 

caso da necessidade de área adicional a inicialmente prevista que é o talude 

do novo  Muro de solo conforme o projeto. 

 

O referido EMPILHAMENTO requer conhecimento técnico adequado e 

comprovado para se manter a eficiência e segurança do processo. 

 

Para a operação de todo o Sistema de desidratação dos sedimentos nos 

GeoBags, a CONTRATADA deverá disponibilizar uma equipe técnica 

dimensionada adequadamente à coordenação dos serviços de monitoramento 

do enchimento, lavação dos Bags através de bomba de alta pressão, 

monitoramento da percolação da água e o hidro jateamento dos Bags, visando 

o aceleramento da desidratação do lodo. 

 

V) Dragagem dos Sedimentos 

O processo de Operação de Dragagem da Lagoa de Evapoinfiltração consistirá 

no succionamento do pacote lamoso-arenoso, recalcando até o barrilete, onde 

será distribuído nos Geobags. 

O material será transportado por meio de tubulação de recalque composta de 

tubos de PEAD de 6” unidos por solda de Termofusão ou abraçadeiras 

Alvenius, para menor perda de carga e eliminando os possíveis vazamentos ao 

longo da linha. 

A draga flutuante movimentar-se-á nos sentidos horizontal (varredura) e vertical 

(aprofundamento). O equipamento (draga) deve possuir dispositivo 

denominado “desagregador” que permita que o material de assoreamento 

acumulado e adensado no fundo da lagoa, seja desagregado possibilitando seu 
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bombeamento e tem a capacidade de remover materiais a uma profundidade 

de até 5,0m. 

 

VI) Desmobilização dos Equipamentos  

Ao final do serviço será de responsabilidade da CONTRATADA a 

desmobilização dos equipamentos, incluindo os acessórios na área do canteiro 

de desaguamento. 

A retirada da draga e demais materiais e equipamentos utilizados para 

realização do serviço do interior da Lagoa de Evapoinfiltração, será realizda 

através do içamento dos equipamentos sobre o novo Muro de Solo, que 

possuirá acesso para veículos e equipamentos pesados. 

 

4. EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

Para a realização dos serviços a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

equipamentos e materiais: 

 01 Draga flutuante de sucção e recalque de 6”, acionada 

hidraulicamente; 

 600 metros de Tubos em PEAD para linhas de recalque terrestre e 

flutuante para envio do material dragado, incluindo braçadeiras tipo 

Alvenius e flutuantes para sustentação da linha de recalque flutuante; 

 01 Barco metálico para apoio das atividades de dragagem; 

 01 Sistema de Barrilete de distribuição do material dragado nos 

GeoBags, incluindo válvulas de gaveta flangeada e mangotes flexíveis; 

 03 Carretas carga seca para o processo de Mobilização dos 

equipamentos; 

 01 Caminhão munck/guindaste para o processo de descarregamento e 

montagem da draga; 

 Veículos para apoio terrestre. 

 

4.1 Condições gerais sobre o equipamento Draga: 

 O equipamento de dragagem adotado deverá ser adequado para sucção 

de material com o diâmetro entre 2 mm (granulometria de areia muito 

grossa) a materiais com diâmetro de 2x10-4 mm (granulometria de 

argila), conforme Escala Granulométrica de Wentworth, 1922.  
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 O desnível geométrico máximo será de 4,00 m de profundidade, 

considerando o ponto mais profundo a ser dragado e a diferença de cota 

até a área de desaguamento ao lado da Estação de Tratamento de 

Esgotos. 

 O equipamento utilizado deverá possuir algum dispositivo, seja jatos de 

água, hélices auxiliares ou escavador, para desagregação do pacote 

lamoso-arenoso no fundo da lagoa e vegetação superficial. 

 Para alcance e limpeza dos pontos mais distantes das margens, a 

bomba de sucção deverá ser montada em balsa ou flutuadores. 

  A draga deverá possuir contentores para o armazenamento do lixo 

coletado durante a atividade, ficando vetada sua disposição em 

ambiente aquático. 

 A draga deverá possui contentores ou bacia de acumulação para 

armazenamento de óleo, em caso de vazamento.  

 O equipamento utilizado para execução dos serviços deverá estar em 

perfeitas condições, possuir registro junto a Capitania dos Portos 

(Marinha do Brasil), juntamente com todos os equipamentos de 

segurança disponíveis (extintor de incêndio, salva vidas, kit de primeiros 

socorros, kit de emergência no caso de vazamento e barco de apoio). 

 Possuir a bordo colete salva vidas para cada pessoa a bordo, lanterna, 

pistola de sinalização para casos de emergência, além de kit primeiros 

socorros e ferramentais. 

 A embarcação utilizada na dragagem deverá possuir os recursos 

necessários para cumprir as instruções sobre salvamento a bordo, 

conforme descrito na Convenção Internacional para a Salvaguarda 

Humana no mar. 

 A tripulação deverá seguir regras de governo, navegação, ancoragem e 

atracação de embarcações. 

 Toda a operação deverá ser realizada por profissionais qualificados.  

 O barulho do motor não poderá ultrapassar os 65 decibéis, conforme 

previsto em lei. 

 O abastecimento do equipamento deverá ser realizado as margens do 

lagoa, através de caminhão tanque, diretamente no compartimento de 

combustível. É vedada a utilização de galão para seu abastecimento. 
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 Todas as despesas com os operadores (alimentação, diárias e outros), 

combustíveis e manutenção dos equipamentos serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 Todas as despesas de mobilização e desmobilização dos equipamentos 

ficará sob responsabilidade da CONTRATADA. 

 

5. EQUIPE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Abaixo a equipe mínima a ser disponibilizada pela CONTRATADA para 

realização do serviço: 

 01 Engenheiro (responsável técnico); 

 01 Encarregado; 

 01 Operador de Draga; 

 01 Operador do Sistema Desaguamento; 

 03 Ajudantes de Serviços Gerais. 

 

6. MEDIÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

As medições dos serviços serão mensais e de acordo com a execução das 

quantidades efetivamente executadas no período. O critério de medição do 

material dragado dar-se-á através da medição da quantidade em m³ com teor 

de sólidos mínimo de 40% do material retido nos GeoBags.  

 

7. PRAZO 

O prazo estimado para realização do serviço é de 05 meses conforme 

cronograma abaixo. 

Quadro 1 - Cronograma físico dos serviços a serem executados. 

ETAPAS 
MÊS  

1 2 3 4 5 

Mobilização dos equipamentos X     

Execução do Serviço X X X X X 

Desmobilização dos 

equipamentos 
    

X 
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Florianópolis, 05 de abril de 2021. 

 

 


