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RESUMO 

 

O município de Santo Estevão, localizado no recôncavo baiano, às margens do Rio 

Paraguaçu, enfrenta problemas relacionados ao abastecimento de água em sua zona rural. 

Ainda que margeando a grande represa Pedra do Cavalo, Santo Estevão não consegue 

abastecer satisfatoriamente grande parte da zona rural do seu território, onde frequentemente a 

população é obrigada a captar água diretamente do rio ou recorrer ao pagamento de carro-pipa 

para poder satisfazer às suas necessidades diárias. Além disso, a água pode tornar-se vetor de 

uma série de doenças, elevando assim os custos com a saúde pública municipal. Este projeto 

visa elaborar uma estratégia para abastecer cada localidade rural do município, com base na 

implantação de um projeto-piloto numa localidade específica, que poderá posteriormente ser 

estendido às outras localidades. Neste projeto foi sugerido um levantamento da demanda 

hídrica para uma determinada localidade rural, seguida do uso de levantamento geofísico para 

o encontro de zonas propensas ao acúmulo de água e, depois, a perfuração de poços para 

posterior instalação de minissistemas de abastecimento local. 

 

Palavras-chave: Santo Estevão, geofísica e perfuração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The Santo Estevão Town, located in the recôncavo baiano on the river banks of the Paraguaçu 

River, faces problems regarding the water supply in the rural area of the Town. Although 

bordering the great Pedra do Cavalo dam, Santo Estevão cannot satisfactorily supply much of 

the rural area of its territory, where the population is often obliged to catch water directly 

from the river or to use the car-kite in order to satisfy the your daily needs. Water can become 

a vector of a number of diseases, raising costs with municipal public health. This project aims 

to elaborate a strategy to supply each rural locality of the municipality based on the 

implantation of a pilot project in a specific locality that can later be extended to the others. 

The project suggests a survey of water demand for a given rural location, followed by the use 

of a geophysical survey to find areas prone to water accumulation and the drilling wells for 

later installation of local supply ministries.  

 

Keywords: Santo Estevão, geophysical and drill well. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Detalhe do município de Santo Estevão e o rio Paraguaçu..Erro! Indicador não 

definido. 

Figura 2 – Destaque da Localização do município de Santo Estevão em relação à capital 

baiana. ........................................................................................ Erro! Indicador não definido. 

Figura 3 – Localidade de Fazenda Boa Vista ............................ Erro! Indicador não definido. 

Figura 4 – Em azul, os pontos locados e em amarelo, linhas definindo onde serão feitas as 

SEVs ......................................................................................................................................... 17 

Figura 5 – Esquema prático de uma SEV ................................................................................ 20 

Figura 6 – Exemplo de um perfil geofísico interpretado por técnicos da Cerb. Neste exemplo 

o poço foi perfurado e encontrada a vazão aproveitável. ......................................................... 21 

Figura 7 – Bacia do Paraguaçu e destacado o município de Santo Estevão. ........................... 24 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11 

1. JUSTIFICATIVA ............................................................................................................... 12 

2. OBJETIVOS ....................................................................................................................... 13 

3. METODOLOGIA ............................................................................................................... 14 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .......................................................................................... 20 

5. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ........................................................................... 24 

6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ................................................................................... 25 

6.1 Identificação do Problema ............................................................................................... 25 

6.2 Justificativa ....................................................................................................................... 25 

6.3 Objetivo ............................................................................................................................. 26 

6.4 Resultados e Impactos ...................................................................................................... 26 

6.5 Ações de Intervenção ........................................................................................................ 27 

6.6 Atores Envolvidos ............................................................................................................. 28 

6.7 Recursos Necessários ........................................................................................................ 28 

6.8 Orçamento ......................................................................................................................... 29 

6.9 Viabilidade ........................................................................................................................ 30 

6.10 Riscos e dificuldades ....................................................................................................... 31 

6.11Cronograma ..................................................................................................................... 32 

6.12 Gestão Acompanhamento e Avaliação ......................................................................... 32 

7. TERMO DE REFERÊNCIA ............................................................................................. 33 

7.1 Objeto ................................................................................................................................ 33 

7.2 Justificativa ....................................................................................................................... 33 

7.3 Descrição do objeto ........................................................................................................... 34 

7.4 Fundamentação Legal ...................................................................................................... 34 

7.5 Estimativa de Custos ........................................................................................................ 35 

7.6 Critérios de julgamentos .................................................................................................. 35 

7.7 Prazo, local e condições de entrega ................................................................................. 36 

7.8 Obrigação das Partes........................................................................................................ 37 

7.8.1 Contratada ....................................................................................................................... 37 

7.8.2 Contratante ...................................................................................................................... 37 

7.8.3 Acompanhamento e Fiscalização .................................................................................... 37 

7.8.4 Pagamento ....................................................................................................................... 38 



7.8.5 Subcontratação ................................................................................................................ 39 

7.8.6 Sanções ............................................................................................................................ 39 

7.8.7 Informações Complementares ......................................................................................... 40 

8. CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 41 

9. REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 42 

 

 

  



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os recursos hídricos são de extrema importância para o desenvolvimento da vida. As 

primeiras civilizações desenvolveram-se ao longo de grandes cursos de água, onde praticavam 

agricultura e demais atividades relacionadas à água, mas com o crescimento da população e 

mudanças nos padrões de vida e consumo, tornou-se ainda mais importante pensarmos na 

água como o nosso maior bem e cuidar dela de maneira sustentável e harmônica. 

Neste sentido, este trabalho tenta contribuir com a resolução do problema de 

abastecimento da localidade Fazenda Bela Vista, no município de Santo Estevão, estado da 

Bahia. O trabalho concentra-se na parte de exploração da água subterrânea em Fazenda Boa 

Vista, pois esta região é marcada por rochas cristalinas que possuem baixo índice de vazão 

aproveitável (PSNB, 2017). Desse modo, o uso da metodologia de exploração com um uso de 

equipamento geofísico (SEV) deve elevar o número de poços com vazão aproveitável 

(BRAGA, 2007). Esta metodologia proposta é a mesma utilizada pela CERB (Companhia de 

Engenharia Hídrica e saneamento do Estado da Bahia) há mais de 20 anos, na qual vem 

obtendo sucesso em poços localizados nas regiões semiáridas formadas por aquífero fissural 

em rocha cristalina. 
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1. JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho deve ajudar a prefeitura de Santo Estevão na resolução prática e 

economicamente viável do problema de abastecimento de uma localidade específica, de forma 

que seja rápida e que sirva de modelo para a implementação nas demais localidades do 

município. Este tipo de medida já é aplicada pela Cerb (Companhia de Engenharia Hídrica e 

de Saneamento do Estado da Bahia) há mais de 30 anos, porém por atender à necessidade de 

todo o estado, acaba não concentrando suas atividades numa só comunidade e nem entende 

todas as necessidades de uma localidade específica, como a demanda para abastecimento 

humano, demanda para plantio ou dessedentação animal. 
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2. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo Geral 

Propor um projeto de intervenção que vise alcançar a universalização de 

abastecimento de água no município de Santo Estevão, iniciando pela localidade Fazenda 

Bela Vista. A figura 1 traz em destaque o município de Santo Estevão e o Rio Paraguaçu o 

qual margeia. A distância entre Santo Estevão e Salvador é de cerca de 160 km (Figura 2). A 

figura 3 traz o detalhe da localidade de Fazenda Boa Vista, com imagem de satélite (Google 

Earth ®) mostrando inclusive a drenagem local e as casas espalhadas. 

 

0b. Objetivos Específicos 

 

i. Distinguir quais áreas devem ser atendidas prioritariamente; 

ii. Calcular a quantidade de água necessária para atender à população de 

cada localidade ou zona; 

iii. Avaliar o uso da aquisição geofísica na explotação de água subterrânea 

da localidade de Fazenda Boa Vista; 

iv. Minimizar custos operacionais com grandes sistemas de abastecimento; 

v. Abastecer total ou parcialmente a localidade de Fazenda Boa Vista; 

vi. Monitorar o uso dos poços tubulares. 
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Figura 1 – Detalhe do município de Santo Estevão e o rio Paraguaçu.  

Fonte: Google Earth ®. 

 

 
Figura 2 – Destaque da Localização do município de Santo Estevão em relação a capital baiana. Fonte: Inema, 

2014. 
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Figura 3 – Localidade de Fazenda Boa Vista.  

Fonte: Google Earth ®. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho deve ser realizado seguindo etapas, as quais são apresentadas a seguir. 

 

a) Definição da demanda hídrica da localidade. 

 

Segundo o Ministério da Saúde (1994) a demanda mínima diária de água para fins 

domésticos é de 80 litros por pessoa por dia. A demanda hídrica deverá ser calculada a partir 

da quantidade de residências habitáveis, acrescida de 20 % para eliminar possíveis erros na 

quantidade da população calculada ou do possível crescimento populacional futuro. Nesta 

comunidade, especificamente, existem 120 residências, supondo uma média de cinco pessoas 

por cada casa a demanda mínima seria de 400 litros/dia (80 litros x cinco pessoas), como um 

tanque de casa convencional encontrado no mercado possui capacidade variando em 250 

litros, 500 ou 1000 litros, o reservatório ideal para esta demanda seria o de 500 litros, 

estimando-se um número mínimo de 500 litros/dia/residência. Multiplicando 120 por 500, 

observa-se uma demanda hídrica de 60.000 litros/dia para a localidade. Somando-se 20 % 

para compensar o aumento da população e possíveis perdas e acréscimos de demanda por 

residência, o valor final será de aproximadamente 72.000 litros/dia. 

 

b) Definição de zonas propensas à produção de água subterrânea para o 

abastecimento. 

 

Nesta etapa, deverão ser definidas as áreas próximas da localidade propensas à 

produção de água subterrânea. Foram utilizadas duas ferramentas: Google Earth ® e o mapa 

geológico da região em estudo, para definir pontos possíveis de ser encontrada água 

subterrânea (Tabela 1). Esses pontos localizam-se próximos da localidade e estão definidos 

segundo critérios geoestruturais de encontro de fraturas com orientação NE-SW e N-S (Figura 

4) em rochas cristalinas (Dalton de Souza et al. 2003). 

 

Tabela 1 – Pontos escolhidos e coordenadas geográficas 

Ponto Coordenadas Geográficas (WGS 84) 

Ponto 1 
Longitude    39°11'24.84"O 

Latitude       12°21'17.61"S 
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Ponto 2 
Longitude    39°11'3.38"O 

Latitude       12°21'3.36"S 

 

 
Figura 4 – Em azul, os pontos locados e em amarelo, linhas definindo onde serão feitas as SEVs.  

Fonte: Google Earth ®. 

 

c) Aquisição Geofísica 

 

A aquisição geofísica dos pontos escolhidos será realizada através do método de 

Sondagem Elétrica Vertical (SEV). Nesta etapa, uma equipe de profissionais equipados com 

um equipamento de Sondagem Elétrica vertical (SEV) deverá ir até os locais escolhidos na 

etapa anterior e realizar o procedimento técnico necessário para obter informações 

subterrâneas locais. O procedimento técnico consiste no direcionamento da linha de geofísica 

(figura 4) com piquetes espaçados de 30 em 30 metros a partir de um ponto central. No local 

destes piquetes serão colocados eletrodos formados por um metal condutor e ligados a uma 

rede de fio que estará conectada num equipamento para medição e tratamento de dados 

iniciais. Logo após este processo, os técnicos devem se encaminhar até um computador onde 

utilizarão os dados obtidos no equipamento de SEV para obter um gráfico chamado de perfil 

geofísico. A partir da interpretação do perfil geofísico o geólogo da equipe definirá o ponto 

exato da perfuração do poço. 
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d) Perfuração de poço 

 

Na região de Fazenda Boa Vista, as rochas são cristalinas e o método de perfuração 

mais indicado é o rotopneumático (GIAMPÁ, 2013). A perfuração pelo método 

rotopneumático deve utilizar o ar captado por um compressor de alta pressão e injetado por 

mangueiras por dentro das hastes de perfuração para que o material quebrado na perfuração 

seja jogado para fora do furo. 

 

e) Teste de Bombeamento e Análise Química 

 

Após a perfuração, uma nova equipe vai até o poço para realizar o teste de vazão ou 

teste de bombeamento do poço. No teste de bombeamento será definida a vazão ideal do 

poço. O teste de bombeamento destes dois ou mais poços devem ser realizados por 8 ou até 

12 horas de bombeamento com bomba submersa e tubo de Pitot. 

Após o Teste de Bombeamento deverá ser retirada uma amostra de água de no mínimo 

1 litro, que deverá ser armazenada em um frasco não contaminado e depois levada para um 

laboratório especializado que deverá fazer leitura de diversos parâmetros físico-químicos e 

biológicos que permitem classificar as águas: turbidez, cor, sabor e odor, temperatura, 

condutividade elétrica, sólidos totais, salinidade, pH, E, acidez, resíduo seco, alcalinidade, 

dureza, matéria orgânica, demanda química de oxigênio (DQO), conteúdo iônico, N, 

compostos sintéticos e coliformes fecais. Os dados obtidos em laboratório deverão ser 

confrontados com os padrões e exigências definidos na Resolução Conama para 

abastecimento humano (Conama, 2008).  Estando a água atendendo os padrões para 

abastecimento o poço poderá ser instalado e explotado. 

 

 

 

f) Instalação 

 

Instalação do sistema de abastecimento da localidade através de bomba submersa, 

tubulação e caixa d’água. Como se trata de uma atividade de explotação e não de exploração 

este trabalho não deve detalhar o processo de instalação. 
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g) Treinamento 

 

Treinamento da população local para lidar com o sistema instalado, de forma que eles 

mesmos possam manusear e efetuar pequenas manutenções. O treinamento deve ser realizado 

por técnicos especializados na área para profissionais da prefeitura de forma que estes 

técnicos estejam habilitados para acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pela 

empreiteira contratada por licitação. A prefeitura deverá selecionar um grupo de fiscais que 

estarão responsáveis pelo acompanhamento de todas as etapas do projeto fiscalizando obras e 

conferindo relatórios técnicos enviados pela empreiteira e até mesmo confeccionando 

relatórios de fiscalização, pois desta forma a prefeitura local terá todo o controle do 

andamento da obra podendo inclusive aplicar sanções quando for necessário. O treinamento 

deverá ser ministrado por Geólogo e/ou Engenheiro de Minas com experiência na área 

contratados especificamente para este fim para consultoria com a finalidade de treinamento do 

grupo de fiscais da prefeitura. O treinamento deverá conter noções básicas de hidrogeologia, 

noções de perfuração de poços tubulares, noções da legislação de outorga de uso de poços e 

águas subterrâneas, treinamento na confecção de relatórios de fiscalização e 

acompanhamento, noções de licitação, contratos e fiscalização. Um curso de 60 a 85 horas é o 

suficiente para capacitar os fiscais com noções básicas para fiscalização de todas as etapas 

que serão supervisionadas pelos profissionais consultores. 

Nesta etapa de treinamento também se encaixa o treinamento da população da 

localidade de Fazenda Boa Vista para que estes saibam lidar com o minissistema a ser 

instalado e que possam dar pequenas manutenções técnicas ou que saibam repassar quaisquer 

tipos de problemas técnicos mais complexos para a prefeitura e esta tome a devida 

providência. A população deverá passar por treinamento em vídeo com noções de meio 

ambiente e hidrogeologia, noções de sistemas de abastecimento, noções de uso eletrobombas 

em poços tubulares e noções de sociologia com ênfase no trabalho em equipe. Um curso de 45 

a 60 horas é o suficiente para introduzir noções básicas para a população e no final deve haver 

uma seleção de um ou dois moradores locais que estará responsável pela manutenção do 

minissistema. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

a) Sondagem Elétrica Vertical (SEV) 

 

Os métodos elétricos baseiam-se na grandeza física da condutividade elétrica ou na 

resistividade elétrica. Uma determinada rocha possui características como composição 

química mineral, textura e fraturamento da rocha, o que lhe permite ser diferenciada de outra 

rocha ou simplesmente distinguida uma parte da mesma rocha em relação ao meio, por 

grandezas físicas, dentre elas as grandezas elétricas. 

As sondagens elétricas verticais (SEVs) são um método de medição da diferença 

potencial elétrica numa rocha, baseada na disposição de eletrodos na superfície da mesma, 

espaçados numa disposição geométrica ideal, chamada de caminhamento elétrico. A SEV 

ajuda a identificar possíveis descontinuidades na rocha (Figura 5). Correntes elétricas são 

inseridas por dois eletrodos (A e B) e penetram no solo retornando como uma corrente que 

será recepcionada por outros eletrodos (M e N) que medem a diferença de potencial no meio 

pelo qual as correntes percorreram. Estas descontinuidades estão, possivelmente, associadas a 

uma fratura existente e que pode estar preenchida por líquido infiltrado pelas fraturas e, neste 

caso, a água. 

 
Figura 5 – Esquema prático de uma SEV.  

Fonte: Retirado de Braga, 2010. 

 

Após a aquisição dos dados de diferença potencial obtidos em campo, estes dados são 

confrontados num programa de computador que os trata em escala logarítmica, gerando um 
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perfil geofísico que será interpretado por um geólogo especializado. O resultado será um 

parecer técnico favorável ou não à perfuração do poço (Figura 6). 

 

 
Figura 6 – Exemplo de um perfil geofísico interpretado por técnicos da Cerb. 

(Neste exemplo o poço foi perfurado e encontrada a vazão aproveitável).  

Fonte: Autor 

 

b) Teste de Bombeamento 

 

Após a perfuração do poço, este deve ser desenvolvido por 1 hora. Neste 

desenvolvimento, ao final é medida a vazão preliminar do poço, com o auxílio de um balde ou 

qualquer recipiente que se saiba o volume exato. Neste caso, é medido o tempo para encher o 

recipiente, sendo calculada a vazão do poço, que pode ser maior ou menor que a vazão ideal 

de explotação do poço. Porém, para o melhor dimensionamento do poço e para instalação da 

bomba ideal para explotação (visando uma maior vida útil deste e do equipamento a ser 

instalado), é necessário um teste de vazão mais fiel às características desse poço e para isso é 
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realizado o teste de vazão, teste de produção ou, simplesmente, teste de bombeamento do 

poço. 

O teste de bombeamento é realizado com uma bomba submersa a ser dimensionada de 

acordo com a vazão de desenvolvimento, aferindo-se a vazão por meio do tubo de Pitot. O 

teste de bombeamento varia de acordo com o tipo de aquífero a ser investigado e da vazão de 

desenvolvimento do poço. No caso de aquíferos porosos, o teste varia de 24 horas a testes de 

cinco bombeamentos escalonados. Em Santo Estevão, na localidade investigada, o aquífero é 

do tipo fissural, onde um teste de 8 a 12 horas já é totalmente aceitável. O teste de 

bombeamento define o nível estático, nível dinâmico, taxa de bombeamento, mudanças de 

vazão e outros parâmetros físicos que definirão a bomba a ser utilizada no poço e a 

quantidade de horas de bombeamento que aquele aquífero suporta. 

c) Perfuração de Poços 

A perfuração Rotopneumática é realizada com o emprego de equipamento rotativo 

com o ar comprimido utilizado como fluído de perfuração. O ar comprimido captado pelo 

compressor, que deve ter pressão variando de 250 a 350 psi, é injetado num sistema de 

mangueiras passando pelo cabeçote e depois pela coluna de perfuração até chegar ao martelo, 

dotado de um sistema de pistões, que causa percussões sucessivas (cerca de 1300 a 1500 por 

minuto) acionando o bit, que é o equipamento em contato com o substrato rochosos, dotado 

de botões de tungstênio que deverão quebrar a rocha e orifícios ovalares por onde sai o ar 

injetado pelo compressor, retirando o material perfurado e o conduzindo até a superfície 

(GIAMPÁ, 2013). 

d) Qualidade das águas subterrâneas 

A qualidade da água subterrânea é representada pela qualidade dos parâmetros físico-

químicos e biológicos alcançam os requisitos determinados pelo Ministério da Saúde e 

definidos pela Resolução nº396 (Conama, 2008). Dentre os parâmetros mais importantes 

estão os: 

 Sólidos totais dissolvidos (STD): O peso total das impurezas da água, por 

unidade de volume. 

 Turbidez: a facilidade ou dificuldade de penetração de luz na água causada 

pela quantidade de partículas em suspensão; 

 Salinidade: Quantidade de sais dissolvidos por volume de água; 

 pH: concentração de íons de hidrogênio relacionados com a facilidade de 

precipitação de metais na água e ataque químico da água; 
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 Dureza: capacidade da água forma incrustações; 

 Coliformes fecais: presença de determinados tipos de microrganismos na água; 

 Nitrogênio: está relacionado diretamente com a contaminação de águas 

subterrâneas por agentes externos. 

Há outros parâmetros importantes como: compostos orgânicos sintéticos, matéria 

orgânica, alcalinidade, acidez, Eh, temperatura, sabor, odor, condutividade elétrica, cor e 

resíduo seco. A interpretação da qualidade de água pode ser comprometida pela qualidade da 

coleta realizada ou da análise química. Segundo GIAMPÁ (2013), “a análise clássica inclui, 

no mínimo, parâmetros físico-químicos e os cátions e ânions principais”.  
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5. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Santo Estevão fica localizado no estado da Bahia, a aproximadamente 

160 km da capital baiana. Trata-se de um município com 54.877 km² e 47.888 habitantes, 

localizado na Bacia do rio Paraguaçu (Figura 7), onde está a barragem de Pedra do Cavalo, 

que abastece 60% da população baiana (IBGE, 2010). 

Santo Estevão sofre com o abastecimento precário na zona rural da cidade, sendo que 

várias localidades têm abastecimento intermitente via EMBASA (Empresa Baiana de Águas e 

Saneamento) ou são abastecidas por carro-pipa. 

Este trabalho foca na localidade de Fazenda Bela vista. Esta região possui 

aproximadamente 120 casas e sofre com o abastecimento precário. São cerca de 360 pessoas 

vivendo nessa localidade, que tem como demanda aproximadamente 72 mil l/dia.  

 
Figura 7 – Bacia do Paraguaçu e destacado o município de Santo Estevão. 
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6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

6.1 Identificação do Problema 

 

O município de Santo Estevão possui cerca de 48 mil habitantes (IBGE), fica inserido 

na região do recôncavo baiano, às margens do rio Paraguaçu, onde está instalada a Barragem 

de Pedra do Cavalo, que abastece cerca de 60% da população do estado da Bahia. A região 

apresenta clima seco a semiúmido e semiárido, com temperatura média anual de 24,3 ºC 

(IBGE, 2010). 

A água que abastece o município de Santo Estevão vem do rio Paraguaçu, mais 

especificamente da Barragem de Pedra do Cavalo. A nascente deste rio está situada no 

município de Barra da Estiva e tem alguns afluentes como o rio Curimataí e o rio Jacuípe. As 

águas do Paraguaçu são enquadradas na classe apropriada para o consumo humano. A vazão 

de captação da barragem é de 140 mil litros por segundo (l/s) e sua capacidade de tratamento 

é de 160 l/s, operando 24 h por dia com produção diária de 10.800 m³/dia. A EMBASA é a 

responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água potável, 

controlando a qualidade da água produzida e distribuída. 

Mesmo estando tão próxima da Barragem de Pedra do Cavalo, a zona rural do 

município de Santo Estevão sofre com problemas de abastecimento de água, pois o 

abastecimento pelo sistema da EMBASA é deficitário em algumas localidades, visto que 

ocorre interrupção de abastecimento por algumas horas ou dias, e em outras localidades mais 

distantes das cidades, o abastecimento pelo sistema da EMBASA é inexistente. As localidades 

mais distantes são abastecidas com carro-pipa, poços tubulares ou captação direta de rio, sem 

tratamento. 

Neste sentido, é preciso uma contrapartida dos órgãos de gestão e execução pública 

para sanar esses problemas de abastecimento de água para consumo humano na zona rural do 

município de Santo Estevão e este projeto vem oferecer algumas medidas que podem ser 

utilizadas para diminuir ou mesmo sanar o problema de abastecimento nas localidades rurais. 

 

6.2 Justificativa 

 

A universalização do acesso à água potável para abastecimento humano está entre as 

metas do Ministério das Cidades para os próximos 20 anos. Desse modo, é preciso que haja 
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atenção dos diversos órgãos públicos envolvidos, em prol das pessoas que não têm acesso à 

água ou à água potável em suas casas.  

A zona rural de Santo Estevão sofre com o abastecimento precário ou nulo de água, 

isto denuncia a falta de universalização do acesso à água potável neste município. Desse 

modo, são necessárias medidas urgentes que visem à resolução do problema de diversas 

famílias que se veem obrigadas a andar quilômetros de distância de suas residências para 

poder buscar água, ou que precisam esperar dias pelo caminhão que irá abastecer seu 

reservatório. Além de racionalizar água para cozinhar, para higiene pessoal e torcer para que o 

caminhão não atrase da próxima vez. Destaca-se também que existem aqueles que dependem 

da água da chuva, cada vez mais rara, para encher seus reservatórios e dar de beber aos 

animais e molhar a sua plantação. 

Pessoas sem água potável adoecem mais, e não são poucas as doenças relacionadas a 

este problema. Em geral, indivíduos com acesso à água cuidam melhor de sua alimentação e 

higiene pessoal e, por consequência, são pessoas mais saudáveis. O simples fato de abrir a 

torneira de casa e saber que terá água caindo mexe com a autoestima das pessoas e elas se 

tornam mais alegres e dispostas. Neste sentido, o governo brasileiro além de alcançar as metas 

estabelecidas pelo Ministério das Cidades, que implicaria em mais acesso a recursos 

financeiros de fundos internacionais, economizaria recursos relacionados à saúde, pois 

pessoas saudáveis tendem a adoecer menos. 

 

6.3 Objetivo    

 

Sanar o abastecimento precário na localidade de Fazenda Boa Vista, no município de 

Santo Estevão, estado da Bahia. 

 

6.4 Resultados e Impactos 

 

Os resultados esperados são, primeiramente, a maior proximidade do município de 

Santo Estevão com a meta de universalização do acesso, determinada pelo Ministério das 

Cidades. O maior acesso da população à água significa melhor qualidade de vida, 

possibilitando que as pessoas estejam mais saudáveis e menos susceptíveis às doenças, o que 

geraria menor custo com gastos públicos em saúde. Esses aspectos e outros estão mais 

detalhados na Tabela 1. 
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Tabela 2 – Resultados e Impactos esperados 

Resultados e Impactos 

Abastecimento entre 50 a 70 % maior em quatro anos. 

Proximidade da universalização de acesso à água. 

Melhoria da qualidade de vida da população. 

Melhoria das condições de higiene pessoal e saúde. 

Diminuição dos gastos com tratamento de doenças relacionadas à água. 

Maior acesso da população à água potável. 

 

6.5 Ações de Intervenção 

 

Envolver setores da Gestão municipal de meio ambiente, é importante ressaltar que estas 

ações já foram descritas com mais detalhes na metodologia do trabalho: 

a) Reuniões com associações rurais, assentamentos, representantes políticos e demais 

setores públicos envolvidos; 

b) Mapear as principais comunidades carentes; 

c) Determinar as zonas prioritárias; 

d) Determinar as áreas mais propensas ao encontro de águas subterrâneas; 

e) Determinar a demanda hídrica mínima de cada comunidade; 

f) Determinar, a partir do número de habitantes da localidade rural, qual será a sua 

demanda mínima para abastecimento humano; 

g) Eleger um representante líder para cada comunidade; 

h) Realizar curso de capacitação dos representantes eleitos; 

i) Realizar uma série de Aquisições Geofísicas de poços tubulares para cada 

comunidade; 

j) Perfurar poços tubulares; 

k) Implantar sistema integrado de abastecimento; 

l) Ligar os poços perfurados no entorno de cada localidade rural a uma caixa de 5 a 

10 mil litros de onde a água será redistribuída para as casas; 

m) Eleger representantes para um Comitê de Gestão e Monitoramento dos Sistemas de 

Abastecimento implantados; 
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n) Determinar os agentes que estarão envolvidos na manutenção e administração do 

sistema, que será administrado pela própria comunidade rural. 

 

6.6 Atores Envolvidos 

 

Os atores envolvidos serão todos os atores da sociedade que tenham envolvimento 

direto ou indireto com o abastecimento de água na zona rural do município de Santo Estevão. 

Nesse caso, deve-se destacar a prefeitura municipal, visto que ela conhece a realidade local de 

perto e pode ajudar no financiamento e execução de determinadas obras; o Comitê da Bacia 

do Paraguaçu, que tem envolvimento direto com as questões de todo o entorno da referida 

bacia; Associações rurais e Assentamentos rurais, que conhecem a dinâmica e necessidade da 

sua localidade; Governo do Estado, financiando através de empresas públicas com 

conhecimento técnico para executar as obras. 

 

6.7 Recursos Necessários 

 

A prefeitura deverá contar com quatro fiscais para gerir o projeto internamente, e cada 

um deverá ficar responsável por uma atividade específica: 

a) Fiscal 1 - Ficará responsável pela preparação da população para 

o recebimento do projeto. Este fiscal deve repassar conhecimentos de como 

será feita a gestão do sistema a ser entregue, assim como noções básicas de 

educação ambiental e técnica para lidar com equipamento hidráulico. Deverá 

também organizar uma eleição do representante comunitário do minissistema 

de água. Esse cidadão eleito deverá ser o responsável pelo gerenciamento local 

do sistema e será um canal direto entre a prefeitura da cidade e a localidade 

rural. 

b) Fiscal 2 - Ficará responsável pela fiscalização da etapa de 

Sondagem Elétrica Vertical (SEV), Perfuração de Poços e Teste de 

Bombeamento. Deverá monitorar o cumprimento do projeto técnico contratado 

e dará apoio logístico às empreiteiras contratadas. Este fiscal deverá ser um 

profissional com graduação em Geologia ou Engenharia de Minas, 

devidamente regularizado no CREA. 

c) Fiscal 3 - Ficará responsável pela instalação do sistema. Deverá 

monitorar o cumprimento do projeto de abastecimento contratado relacionado 
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ao sistema hidráulico de instalação dos poços perfurados, como encanamento, 

instalação de caixa d’água, bomba hidráulica, entre outros. Poderá ser um 

engenheiro civil ou um técnico hidráulico de instalação devidamente registrado 

junto ao CREA. 

d) Fiscal 4 - Ficará responsável pela parte administrativa do 

projeto. Deverá atualizar e registrar relatórios técnicos, bem como liderar os 

fiscais 1, 2 e 3, além de verificar o cumprimento das licenças e outorgas junto 

ao órgão ambiental, pela equipe técnica da empreiteira.··. 

 No que tange o aspecto financeiro, o valor da obra deve ficar em torno de 100 a 150 

mil reais. Um projeto de custo baixo e benefício alto, que poderá ser estendido para outras 

localidades ao tempo da prefeitura local. As lideranças políticas deverão captar recursos 

internos e externos para a realização desse pequeno projeto-piloto. 

  

6.8 Orçamento 

 

Os recursos estimados para a execução destes serviços estão relacionados com 

um investimento financeiro em torno de R$150.000 (cento e cinquenta mil reais), 

disponibilizados para a total execução dos serviços. Os valores dos serviços a serem 

executados foram sintetizados a partir da experiência do autor no ramo de perfuração, 

mas sites como www.perfuradores.com.br podem ceder uma cotação para cada região 

do país, porém esses valores variam dos cobrados na prática. A tabela a seguir traz os 

preços obtidos nesse levantamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perfuradores.com.br/
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Tabela 3 – Orçamento 

Serviço (unitário) Preço R$ 

SEV 400 metros 1000 a 1500 

SEV 600 metros 1500 a 2000 

SEV 1000 metros 2000 a 2500 

Perfuração em rocha cristalina, xisto e rocha calcária 

(por metro). 

70 a 80 

Perfuração em rocha quartizítica (por metro) 100 a 120 

Perfuração em rocha sedimentar (por metro) 1000 a 2000 

Teste de bombeamento (por poço) 1000 

Capacitação para técnicos da prefeitura 7.000 a 10.000 

Capacitação para a população da localidade rural 3.000 a 5.000 

            Instalações hidráulicas (tanque, canos, válvulas, 

torneiras, bombas, etc.). 

30.000 a 40.000  

Custos operacionais (combustível de carro para fiscais, 

uso de maquinários próprios, custo com pessoal). 

8.000 a 10.000 

Compra de fração de terreno ou aluguel 3.000 a 10.000 

 

6.9 Viabilidade 

 

A viabilidade deste projeto está, primeiramente, em seu custo baixo, conforme descrito 

nos itens anteriores. Com relação à parte técnica, a prefeitura não precisará se ater, pois a 

empresa contratada é quem deverá fazer o projeto e relatórios técnicos. Assim, caberão à 

prefeitura apenas o gerenciamento, fiscalização e gestão do projeto. Naturalmente, a 

prefeitura do município em questão deve ter algum profissional na área de Engenharia de 

Minas ou Geologia, Engenharia Ambiental ou Florestal ou Técnico em Meio Ambiente, 

Engenheiro Agrônomo ou Técnico Agrícola, Engenheiro Civil ou Técnico Hidráulico, 

Assistentes Administrativos e Assistentes Sociais. Alguns desses profissionais deverão ser 

requisitados para o gerenciamento do projeto e para a análise dos resultados e relatórios 

técnicos gerados. Não será exigido da prefeitura conhecimento técnico aprofundado a ponto 

de não conseguir gerenciar o projeto ou prejudicar os resultados, mas será necessário todo o 

comprometimento da equipe envolvida. 
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6.10 Riscos e dificuldades 

 

Este projeto tem risco baixo, como o possível encontro de águas subterrâneas salgadas 

ou salobras, mas esse tipo de poço pode ser remediado com o uso do dessalinizador 

(dependendo da vazão), ou com o uso da água para dessedentação animal, por exemplo. Um 

item interessante também é a escolha detalhada e o treinamento dos fiscais para que os itens 

colocados no Termo de Referência sejam identificados e fiscalizados, o que é imprescindível 

para o resultado final positivo. 
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6.11 Cronograma 

 

Segue o Cronograma detalhado de cada etapa e os prazos dessas etapas variando entre 

60 e 75 dias para o projeto completo. 

 

Tabela 4 – Cronograma de atividade 

Atividade Prazo 

 Definição de áreas prioritárias 5-8 dias 

Aquisição geofísica de SEV e relatório 05-10 dias 

Obtenção de licença para perfuração 8-12 dias 

Perfuração de poços e teste de vazão 10 -20 dias 

Instalação de poços com sistema 10-20 dias 

 

 

6.12 Gestão, Acompanhamento e Avaliação 

 

No final, com o sistema já instalado, a prefeitura deverá montar uma equipe para a 

gestão do minissistema. Essa equipe deverá ser multidisciplinar e participativa, na qual o 

cidadão eleito na fase anterior será o responsável local pelo minissistema e deverá recolher 

uma pequena mensalidade em reais para a manutenção de pequenos reparos no minissistema, 

além de valorizar o uso da água na localidade, servindo como uma base educacional para a 

população. Eventuais problemas de ordem técnica ou ferramental mais graves serão 

repassados para a Secretaria de Recursos Hídricos e tomadas as providências junto à 

prefeitura. 
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7. TERMO DE REFERÊNCIA 

 

7.1 Objeto 

 

O presente termo de referência tem como objeto a contratação de serviços para a 

perfuração de poços tubulares e instalação de sistema de abastecimento de água na zona rural 

do município de Santo Estevão, Bahia, de acordo com as instruções, exigências e condições 

estabelecidas na Lei nº 10432/06, observando e seguindo as normas ISO 9001 e ISO 14001 

para perfuração de poços e gestão ambiental. 

 

7.2 Justificativa  

 

A universalização do acesso à água potável para abastecimento humano está entre as 

metas do Ministério das Cidades para os próximos 20 anos. Desse modo, é preciso que haja 

atenção dos diversos órgãos públicos envolvidos em prol das pessoas que não têm acesso à 

água ou à água potável em suas casas.  

A zona rural de Santo Estevão sofre com o abastecimento precário ou nulo de água, 

sendo que isto denuncia a falta de universalização do acesso à água potável neste município. 

Neste sentido, é preciso de medidas urgentes que visem à resolução do problema de diversas 

famílias que se veem obrigadas a se deslocar por quilômetros de distância de suas residências 

para poder buscar água, ou que precisam esperar durante dias pelo caminhão que irá abastecer 

seu reservatório, além de racionalizar água para cozinhar, higiene pessoal e torcer para que o 

caminhão não atrase da próxima vez. Destaca-se ainda que diversas famílias dependem da 

água da chuva, cada vez mais rara, para encher seus reservatórios e dar de beber aos animais e 

molhar a sua plantação. 

 Pessoas sem água potável adoecem mais, e não são poucas as doenças relacionadas a 

este problema. Pessoas com acesso à água cuidam melhor de sua alimentação e higiene 

pessoal e, por consequência, são pessoas mais saudáveis. O simples fato de abrir a torneira de 

casa e saber que terá água caindo mexe com a autoestima das pessoas e elas se tornam mais 

alegres e dispostas. Neste sentido, o governo brasileiro além de alcançar as metas 

estabelecidas pelo Ministério das Cidades, que implicaria em mais acesso a recursos 

financeiros de fundos internacionais, economizaria ainda recursos relacionados à saúde, pois 

pessoas saudáveis tendem a adoecer menos. 

 



34 
 

7.3 Descrição do objeto  

 

Um projeto de abastecimento de água através de poços tubulares se dá, inicialmente, 

com uma fase de pesquisa, que irá determinar as áreas mais precárias e definir um ranking de 

prioridades onde as ações deverão ser tomadas das áreas/localidades mais carentes para as 

menos carentes. Nesta fase também deverá ocorrer a aquisição de dados de pré-perfuração, 

com a aquisição de dados subterrâneos utilizando o método geofísico por eletrorresistividade 

ou SEV (Sondagem Elétrica Vertical). Ao final deste processo, os dados serão interpretados 

através de gráficos que determinarão os pontos propensos a ser encontrada água subterrânea. 

A perfuração de poços será iniciada seguindo as normas técnicas de construção e 

segurança estabelecidas nas NBR 12212,12244, 13604 a 13608, ISO 9001, ISO 14001 e na 

Lei nº 10432/06 do estado da Bahia. 

A empresa deverá realizar um conjunto de SEVs e, após esta etapa, com os dados 

adquiridos, deverá elaborar um relatório técnico propondo os melhores pontos para perfuração 

e o projeto prévio do poço a ser perfurado, resultando num relatório técnico que será 

analisado pela contratante. 

A empresa responsável pela obra deverá obter licença de perfuração pela outorga de 

execução e de estudos de viabilidade de implantação da obra e deverá ter Geólogos ou 

Engenheiros de Minas, com inscrição no conselho de classe regional, para gerenciamento e 

acompanhamento técnico das obras de perfuração. 

 

7.4 Fundamentação Legal  

 

Este termo de referência está baseado na Lei nº 8.666, de junho de 1993 (Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos), que constitui a legislação básica sobre licitações e 

contratos para a Administração Pública.  

Neste caso, será realizada uma licitação para averiguar a melhor empresa para realizar 

este projeto. Por se tratar de trabalho técnico que envolve consultoria e obra, a modalidade 

concorrência com o tipo menor preço foi escolhida. Aqui, a empresa que apresentar a 

qualificação para o serviço e obtiver a maior nota na avaliação das propostas será a vencedora 

deste processo. 
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7.5 Estimativa de Custos 

 

Os recursos estimados para a execução destes serviços estão relacionados a um 

investimento financeiro de R$150.000 (cento e cinquenta mil reais) disponibilizados para a 

total execução dos serviços. Os preços dos serviços a serem executados foram pesquisados e a 

tabela a seguir traz os valores. 

 

Tabela 5 – Orçamento de atividades 

Serviço (unitário) Preço (R$) Quantidade 

SEV 600 metros 1500 a 2000 2 

SEV 1000 metros 2000 a 2500 2 

Perfuração em rocha cristalina, xisto e rocha 

calcária (por metro). 
70 a 80 2 a 4 

Teste de bombeamento (por poço) 1000 2 a 4 

 

7.6 Critérios de julgamentos 

 

Os critérios para julgamento da proposta técnica estão indicados na tabela abaixo e 

estão relacionados com a qualidade técnica do serviço, sendo de suma importância os 

métodos e materiais utilizados; e com a experiência técnica da equipe envolvida, que deve ter 

funcionários especializados na área. Os critérios serão pontuados (valor de Y) em até 100 

pontos, com a pontuação mínima para a execução dos serviços de 68 pontos. 

 

Tabela 6 – Critérios de julgamento 

Critério Forma Ponto 

Equipe técnica 

especializada 

A empresa deve dispor de Geólogos e/ou Engenheiro de Minas, 

Engenheiro Civil e técnico em Geologia/Mineração, técnico 

hidráulico e sondador com experiência na área. Deverá ser 

apresentado o currículo dos funcionários técnicos. 

30 

Equipamento e 

Ferramentas 

A equipe de trabalho deve dispor de equipamento de sondagem 

elétrica vertical, escritório, perfuratrizes completas, caminhões, 

alojamento, EPIs e ferramentas completas para o serviço de 

perfuração. 

30 

Qualidade dos 

Relatórios 

No relatório dos projetos, a empresa deve mostrar conhecimento 

técnico do assunto e o cronograma para a execução dos serviços deve 

ser redigido na língua padrão, com clareza e objetividade, contendo 

fotos, gráficos e tabelas que corroborem o texto escrito. 

20 
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Idoneidade 
A empresa deve ter ficha limpa e pouco ou nenhum processo de 

causa trabalhista ou de mau serviço técnico realizado em seu 

histórico. 

Idoneidade 

Capital de 

Giro 

A empresa deve apresentar condições de execução dos serviços até a 

fase de recebimento de pagamento. 
10 

 

A proposta financeira deverá ser enviada para a secretaria diretamente envolvida, 

contendo relatório detalhado com o valor de cada fase dos serviços a serem executados, 

contabilizando pagamento da equipe, material, combustível, entre outros itens importantes. A 

proposta financeira será avaliada considerando a razão da menor proposta (mp1) pela maior 

proposta (mp2) multiplicada por 100, resultando num valor X. 

                                                        
   

   
 

A proposta vencedora será dada pelo maior valor obtido pela fórmula abaixo, que está 

relacionada aos valores obtidos de X e Y, multiplicados pelos respectivos pesos.  

                             

Em que: 

X = proposta técnica 

Y = proposta financeira 

T = peso dado para a proposta técnica de 0,9 

F = peso dado para a proposta financeira de 0,1 

 

7.7 Prazo, local e condições de entrega. 

 

O prazo total para as atividades que a empresa desenvolverá será de 80 dias úteis. 

Atividade Prazo 

Definição de áreas prioritárias 05-08 dias 

Aquisição geofísica de SEV e relatório 05-10 dias 

Obtenção de licença para perfuração 08-12 dias 

Perfuração de poços e teste de vazão 10 -20 dias 

Instalação de poços com sistema 10-20 dias 

 

As atividades de campo serão desenvolvidas na zona rural do município próximo das 

localidades diretamente atingidas pelo projeto. Os serviços de relatório e interpretação de 
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dados poderão ser realizados no escritório da contratada. As entregas dos relatórios dos 

serviços prestados serão realizadas na prefeitura do município, na secretaria diretamente 

envolvida. 

 

7.8 Obrigação das Partes 

 

7.8.1 Contratada 

 

 Execução fiel dos serviços descritos na proposta; 

 Assumir a inteira responsabilidade pela execução, danos ou prejuízos causados ou 

sofridos; 

 Respeitar as determinações da contratante, bem como dos fiscais desta; 

 Apresentar as licenças relacionadas aos serviços e obras contratados; 

 Apresentar ART obtida junto ao CREA regional referente aos serviços executados; 

 Cumprir o prazo acordado, não exercendo mais que 20% do prazo acordado; 

 Estar em dia com as obrigações trabalhistas dos seus funcionários; 

 Manter as despesas dos serviços executados, bem como despesas alimentares dos 

funcionários; 

 Manter o sigilo dos relatórios apresentados; 

 Comunicar à contratante qualquer alteração do projeto, com justificativa plausível; 

 Manter os fiscais sempre informados do andamento dos serviços. 

 

7.8.2 Contratante 

 

 Exigir que a contratada cumpra com os serviços acordados; 

 Fiscalizar a execução dos serviços, cumprimento do prazo e obtenção das licenças; 

 Pagar pelos serviços executados. 

 

7.8.3 Acompanhamento e Fiscalização 

 

A empresa contratante está obrigada a fiscalizar os serviços executados com a 

incumbência de estar dialogando diretamente com a contratada, acompanhando cada atividade 

e etapa realizada. Quaisquer eventuais mudanças no projeto deverão ser avisadas ao fiscal 
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responsável para que a contratante tome as devidas providências. A contratada não pode, sob 

qualquer hipótese, omitir dados ou situações aos fiscais. 

 

7.8.4 Pagamento 

 

O pagamento deverá ser realizado por transferência bancária, em três parcelas que 

estarão relacionadas ao cumprimento de cada etapa do projeto, como descrito na tabela 

abaixo. Ao final de cada etapa, a empresa contratada deverá entregar um relatório contendo 

todas as informações do serviço executado (forma, prestação de contas, prazos, gráficos e 

tabelas envolvidos) para que a contratante possa realizar o pagamento. Caso o relatório tenha 

alguma inconsistência, será solicitada a correção no prazo de 15 dias úteis. 
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Etapa Serviço 

Etapa 1 Aquisição geofísica 

Etapa 2 Perfuração e teste de poços 

Etapa 3 Instalação de sistema 

 

7.8.5 Subcontratação 

 

A subcontratação do serviço somente será permitida para o serviço de aquisição 

geofísica por SEV, pois existem empresas especializadas basicamente neste tipo de serviço. 

No entanto, o relatório deverá ser confeccionado pela empresa contratada utilizando os dados 

gerados pela empresa subcontratada. No relatório deverá conter os dados e referências da 

empresa subcontratada, assim como a prestação de contas do valor pago e o currículo dos 

profissionais subcontratados para a finalidade de analisar a capacidade técnica da equipe. 

 

7.8.6 Sanções 

 

 O atraso injustificado na execução dos serviços contratados resultará em pena de 5% 

do valor a ser pago pelo serviço em atraso. 

 A inexecução parcial de um serviço contratado resultará em advertência e, caso 

persista, em multa de 5% por semana do pagamento pelo serviço não executado, caso 

a empresa não retome imediatamente as obras. 

 A inexecução total do serviço resultará em advertência e, caso persista, resultará em 

multa de 20% do valor que seria pago em caso de conclusão e rescisão de contrato. 

 As sanções aplicadas no caso de ocorrer a inexecução total ou parcial do contrato 

poderão ser aplicadas cumulativamente. 

 A execução de um serviço fora do padrão previsto no contrato ou mal executado, 

resultando em não eficiência do produto será advertida e a contratada deverá fazer as 

devidas correções. Havendo recusa em refazer o serviço, a contratada não receberá 

pagamento. 

 A empresa que exceder 20% do prazo estipulado de tempo sofrerá advertências e se 

exceder os 30% será multada em 5% do valor a ser pago por semana. 

 A empresa que não seguir normas de Meio Ambiente será advertida e, na persistência, 

poderá a contratada rescindir o contrato. 
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 A empresa contratada tem a obrigação de seguir as normas técnicas padrões de 

construção e segurança estabelecidas nas NBR 12212,12244, 13604 a 13608, ISO 

9001, ISO 14001 e a Lei nº 10432/06 do estado Bahia. A não obediência deste 

requisito implicará em advertência e, na persistência, incorrerá na rescisão de contrato. 

 

7.8.7 Informações Complementares 

 

 Os relatórios a serem entregues devem seguir o modelo fornecido pela contratante. 

 As propostas de execução dos serviços devem ser elaboradas segundo modelo 

fornecido pela contratante. 

 Pelo menos o chefe do projeto de execução (Geólogo ou Engenheiro de minas) deverá 

ter cinco ou mais anos de experiência comprovada na área. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Este projeto visa o abastecimento de uma localidade rural do município de Santo 

Estevão, com a perfuração de poços tubulares. É importante ressaltar que a demanda hídrica 

da comunidade deve ser atendida e, quando possível, superada, para ter um superávit de água 

para compensar o possível aumento da população com tempo. O modelo de abastecimento 

proposto atinge os objetivos deste trabalho pela sua praticidade e baixo custo. O ponto central 

deste trabalho foi o foco na explotação de águas subterrâneas, ou seja, a determinação de uma 

forma mais eficaz de encontro de águas subterrâneas na zona rural do município de Santo 

Estevão mais especificamente na localidade de Fazenda Boa Vista. O sucesso deste projeto se 

dá por meio do fiel seguimento de cada etapa da metodologia e do termo de referência, para 

se evitar problemas relacionados. È de suma importância à participação dos fiscais no 

controle da obra e da população local para a durabilidade do minissistema com a manutenção 

corretiva periódica pelos mais interessados. Dessa forma, a iniciativa da prefeitura se torna 

mais singular e aguda, pois ela tem um contato mais íntimo com as localidades e pode atingir 

a meta de abastecimento com uma maior eficiência e celeridade. 
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