
Fundação Municipal do Meio Ambiente 
Diretoria de Licenciamento Ambiental 

Rua Quatorze de Julho, 375, Estreito – Florianópolis/SC 
CEP 88075-010 – Fone: 3271-6884

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Prestação de assessoria técnica para o Grupo 

Técnico de Recursos Hídricos da FLORAM. 

TEMA: Remediação ambiental da Lagoa da Conceição pós recebimento de 

cargas poluentes da Lagoa de Evapoinfiltração (LEI) do Sistema de 

Esgotamento Sanitário (SES) da Lagoa da Conceição. 

OBJETIVO:  Assessorar o Grupo Técnico da Floram na tomada de decisão 

sobre a remediação da Lagoa da Conceição pós recebimento de cargas 

poluentes pontuais, oriundas do rompimento do talude da Lagoa de 

Evapoinfiltração (LEI) do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Lagoa da 

Conceição ocorrido em 25/01/2021. 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

1. Análise das informações e dados técnicos referentes ao evento de ruptura

do talude da LEI e sua contribuição na poluição da Lagoa da Conceição:

a. PRAD da CASAN;

b. Relatório de vistoria do IBAMA;

c. Laudo pericial do IGP;

d. Nota técnica do grupo Ecoando Sustentabilidade;

e. Estudo técnico para suporte às ações de promoção e recuperação

ambiental da Lagoa da Conceição (Acqualis Engenharia Hídrica).

2. Levantamento e análise de informações e dados técnicos publicados

sobre a qualidade da água da Lagoa da Conceição previamente ao

recebimento de cargas da LEI ocorrido em 25/01/2021.

3. Análise das informações e dados técnicos de qualidade das águas da

Lagoa da Conceição pós recebimento de cargas da LEI, incluindo
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resultados, estudos e determinações analíticas de diversas fontes, as 

quais: 

a. Monitoramento emergencial contratado pela Floram durante 15

dias;

b. Relatórios do monitoramento da Lagoa da Conceição realizado

pela CASAN no PRAD;

c. Relatórios do monitoramento da Lagoa da Conceição realizado

pelo IMA;

d. Notas técnicas do Grupo Ecoando Sustentabilidade (2).

4. Análise do estudo de modelagem hidrodinâmica de dispersão dos

efluentes provenientes do rompimento da barragem da LEI na Lagoa da

Conceição apresentado pela CASAN.

5. Elaboração de relatório detalhado sobre a influência espacial e temporal

da carga de poluentes oriundas do rompimento do talude da LEI na

qualidade ambiental da Lagoa da Conceição.

6. Indicar se existe a necessidade de levantamento de dados adicionais

específicos para o entendimento da dinâmica da qualidade da água na

Lagoa da Conceição.

7. Avaliação da necessidade e viabilidade da utilização de técnicas de

remediação na Lagoa da Conceição para remoção de poluentes oriundos

da LEI durante o evento do dia 25/01/2021.

8. Apresentação de proposições técnicas de remediação ambiental na

Lagoa da Conceição, incluindo opções baseadas na natureza, com

descrição metodológica, eficiência esperada, impactos positivos e

negativos de sua implantação, estudos de caso de locais com as

tecnologias implementadas e estratégias de monitoramento específicas



Fundação Municipal do Meio Ambiente 
Diretoria de Licenciamento Ambiental 

Rua Quatorze de Julho, 375, Estreito – Florianópolis/SC 
CEP 88075-010 – Fone: 3271-6884

para a remediação e de comunicação social, entre outras informações 

pertinentes.  

9. Avaliação das propostas de remedição da Lagoa da Conceição

apresentadas pela CASAN.

10. Reuniões a serem realizadas para apresentação de resultados parciais e

finais ao GT de Recursos Hídricos da Floram, instituído pela Portaria

Floram 04/2021, com a participação dos técnicos do IMA.

PRAZO DE TRABALHO: 90 (noventa) dias. 

PERFIL REQUERIDO AO PRESTADOR DA ASSESSORIA TÉCNICA: Equipe 

multidisciplinar com profissionais que tenham habilitação e experiência para 

analisar os dados de monitoramento do ambiente aquático e apresentar opções 

tecnológicas de remediação ambiental. O profissional ou empresa a ser 

contratada deve ter experiência mínima comprovada de 5 (cinco) anos com 

monitoramento ambiental e remediação de ambientes aquáticos. 

SELEÇÃO: A seleção do prestador da Assessoria Técnica à Floram será 

realizada pelo somatório dos anos de experiência comprovada da equipe técnica 

com, no mínimo, 3 profissionais de áreas distintas. Será selecionada a empresa 

e/ou profissional que obtiver maior pontuação. 
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PRODUTOS ESPERADOS E PRAZOS PARA ENTREGA 

PRODUTO ITENS A SEREM ATENDIDOS PRAZO 

Relatório 1 

1. Análise das informações e dados técnicos referentes
ao evento de ruptura do talude da LEI e sua contribuição
na poluição da Lagoa da Conceição

60 dias 

2. Levantamento e análise de informações e dados
técnicos publicados sobre a qualidade da água da Lagoa
da Conceição previamente ao recebimento de cargas da
LEI ocorrido em 25/01/2021

3. Análise das informações e dados técnicos de
qualidade das águas da Lagoa da Conceição pós
recebimento de cargas da LEI, incluindo resultados,
estudos e determinações analíticas de diversas fontes.

4. Análise do estudo de modelagem hidrodinâmica de
dispersão dos efluentes provenientes do rompimento da
barragem da LEI na Lagoa da Conceição apresentado
pela CASAN.

5. Elaboração de relatório detalhado sobre a influência
espacial e temporal da carga de poluentes oriundas do
rompimento do talude da LEI na qualidade ambiental da
Lagoa da Conceição.

6. Indicar se existe a necessidade de levantamento de
dados adicionais específicos para o entendimento da
dinâmica da qualidade da água na Lagoa da Conceição.

7. Avaliação da necessidade e viabilidade da utilização
de técnicas de remediação na Lagoa da Conceição para
remoção de poluentes oriundos da LEI durante o evento
do dia 25/01/2021.

Relatório 2 

8. Apresentação de proposições técnicas de remediação 
ambiental na Lagoa da Conceição, incluindo opções 
baseadas na natureza, com descrição metodológica, 
eficiência esperada, impactos positivos e negativos de 
sua implantação, estudos de caso de locais com as 
tecnologias implementadas e estratégias de 
monitoramento específicas para a remediação e de 
comunicação social, entre outras informações 
pertinentes.

80 dias 
(20 dias após a 

entrega do 
Relatório 1) 

Relatório 3 

9. Avaliação das propostas de remedição da Lagoa da
Conceição apresentadas pela CASAN.

90 dias 
(10 dias após a 

entrega do 
Relatório 2) 

As propostas contendo o detalhamento do custo necessário ao atendimento das 

demandas descritas neste documento, bem como o currículo da empresa e/ou 

profissionais que pretendem executar o trabalho devem ser encaminhados ao e-

mail: licenciamento.dilic@gmail.com  


