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RESUMO 

O abastecimento público do município de Ilhabela é realizado através de duas 

Estações de Tratamento de Água, com capacidades nominais de 100 e 40 l/s. As outorgas de 

uso para captação de água são de 104 l/s, porém nos períodos de Alta Temporada de Verão, a 

demanda chega a ser de aproximadamente 200 l/s, conferindo a necessidade na ampliação das 

Estações de Tratamento de Água e consequentemente a ampliação das vazões outorgadas ou a 

busca por novas fontes de obtenção de água para tratamento. Este estudo irá contemplar a 

contratação de estudos que contemplem o levantamento de dados, realização de diagnósticos, 

projeções futuras, estudos hidrológicos e geológicos, para verificar se a utilização de 

captações superficiais com a utilização de critérios menos restritivos para concessão de 

outorgas será suficiente para atender a demanda ou se será necessário a busca por novas 

fontes de água, como por exemplo a instalação de planta de dessalinização de água do mar, 

auxiliando a concessionária responsável pelo abastecimento público do município na 

elaboração do Plano Diretor Municipal de Saneamento Básico e Planejamento do Plano de 

Investimentos. 

Palavras-chave: Diagnóstico. Demanda. Água. 



 

ABSTRACT 

The public supply of the municipality of Ilhabela is carried out through two Water 

Treatment Stations, with nominal capacities of 100 and 40 l / s. The concessions for use for 

water abstraction are 104 l / s, but in the periods of High Summer Season, the demand reaches 

approximately 200 l / s, imparting the need in the expansion of the Water Treatment Stations 

and consequently the expansion of the flows granted or the search for new sources of water 

for treatment. This study will contemplate the contracting of studies that consider data 

collection, diagnosis, future projections, hydrological and geological studies, to verify if the 

use of surface abstractions with the use of less restrictive criteria to grant concessions will be 

sufficient to meet the demand or whether it will be necessary to search for new water sources, 

such as the installation of a seawater desalination plant, assisting the concessionaire 

responsible for the public supply of the municipality in the preparation of the Municipal 

Master Plan for Basic Sanitation and Plan Planning of Investments. 

Keywords: Diagnosis. Demand. Water. 
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1 INTRODUÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

O município de Ilhabela está inserido na Bacia Hidrográfica do Litoral Norte do 

Estado de São Paulo. O abastecimento público de água tratada neste município é realizado 

através de duas Estações de Tratamento de Água, as ETAs Água Branca e Pombo, que 

utilizam três corpos d’água para captação de água bruta: Córrego das Tocas, Córrego do Cego 

e Ribeirão São Sebastião. 

A capacidade nominal das duas ETAs somadas é de 140 l/s, porém as vazões 

outorgadas para as captações de água bruta, somadas são de 104 l/s. 

Ilhabela é uma cidade insular e conta com mais de 80% de seu território pertencente 

ao Parque Estadual da Serra do Mar, apresentando topografia bastante acidentada, variando da 

cota zero (nível do Mar) à cota 700 m. Suas bacias são pequenas em termos de área (área 

média das bacias de aproximadamente 10 km²). 

A faixa urbana do município concentra-se apenas na faixa litorânea de sua face oeste, 

que é uma região importante para atividades turísticas da região, contando com grande afluxo 

de turistas, principalmente na alta temporada de verão, exigindo um consumo de água para 

abastecimento acima das capacidades nominais de suas ETAs, com vazões que chegam aos 

200 l/s, ultrapassando também as vazões de outorgas de direito de uso, evidenciando a 

necessidade de readequação das outorgas ou busca por novas fontes para captação de água 

bruta. 

Este trabalho visa à realização de um diagnóstico do balanço hídrico atual, e buscar 

novas alternativas para captação de água bruta, através de estudos hidrológicos, instalação de 

equipamentos de medição de vazão nos corpos d’água e apresentação de alternativas 

possíveis, levantando os custos de implantação e operação, para adequação das diretrizes a 

serem seguidas na região, auxiliando a concessionária responsável pelo abastecimento público 

do município e vão auxiliar na elaboração do Plano Diretor Municipal de Saneamento Básico. 
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2 JUSTIFICATIVA 

A Bacia Hidrográfica do Litoral Norte de São Paulo compõe-se de quatro municípios: 

Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, com uma população total de 299.920 

habitantes em uma área de 1.987 km2. 

Figura 1 – Bacia Hidrográfica do Litoral Norte de São Paulo 

 
        Fonte: CBH-LN, 2018. 

 

De acordo com o Plano Diretor de Saneamento (2011), o território compreendido pela 

Bacia Hidrográfica do Litoral Norte é constituído por 34 sub-bacias hidrográficas, com todas 

as suas nascentes nas vertentes da Serra do Mar. As áreas urbanizadas dos municípios 

contidos nessa bacia têm em comum o fato de estarem localizadas entre a encosta da Serra do 

Mar e a faixa litorânea, conferindo complexidade na definição dos sistemas de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário, devido à reduzida área das bacias e à consequente 

limitação da disponibilidade hídrica. Com relação aos índices de chuva, a pluviosidade mais 

elevada da região encontra-se no alto da Serra do Mar e nas encostas de Ubatuba (no local de 

Mato de Dentro são registrados totais anuais de 3.200 mm), enquanto que os menores índices 

(1.371 mm) são registrados em Ilhabela. 

De acordo com a legislação, os corpos d’água contidos nos limites do Parque Estadual 

da Serra do Mar, situados acima da cota 50, são enquadrados como de Classe 1, inclusive no 
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município de Ilhabela.  Os demais corpos d’água do Litoral Norte são enquadrados como 

Classe 2 e nenhum corpo d’água é enquadrado nas Classes 3 e 4. 

No que tange aos aspectos econômicos, o turismo de veraneio sempre foi a atividade 

mais significativa da região. Considerando os grandes projetos de infraestrutura que foram 

implantados e que ora se encontram em fase de ampliação, têm sido gerados novos postos de 

trabalho diretos e indiretos, pelo potencial das cadeias de petróleo e gás, turismo, setor 

imobiliário, setor petroquímico, atividades portuárias e a inserção das micro e pequenas 

empresas na cadeia de fornecedores dessas atividades. 

Com isso, observa-se um significativo aumento populacional na região acarretando 

maior demanda nos serviços de saneamento básico.  

Constatando-se que o critério para liberação de Outorga de Direto de Uso utilizado 

pelo DAEE, que é de 50% da Vazão Mínima de 07 dias consecutivos com período de retorno 

de 10 anos (Q7,10) restringe a exploração dos mananciais, comprometendo o abastecimento 

público, justifica-se a elaboração de estudos no município de Ilhabela, consolidando 

informações de base para solicitação de novos critérios para concessão de outorgas de direito 

de uso ou indicação de novas bacias hidrográficas como fonte de água bruta, ou até mesmo 

busca por outras fontes de recursos hídricos. 

Este projeto será de fundamental importância em alguns fatores que estão em 

desequilíbrio no momento, são eles: 

• Garantir o abastecimento público ao município de Ilhabela, principalmente no 

período de Alta Temporada de Verão, quando a demanda é maior devido ao 

afluxo de turistas para a região; 

• Reenquadrar legalmente as operações da Concessionária responsável pelo 

abastecimento público do município, que opera atualmente captando vazões 

acima das vazões outorgadas; 

• Direcionar os planos de investimentos a serem feitos tanto pela municipalidade 

quanto pela concessionária. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

O objetivo principal é o reenquadramento das operações de abastecimento público do 

município de Ilhabela, adequando as vazões das outorgas de uso às vazões de demanda da 

população fixa e flutuante (vazões de tratamento e de distribuição). 

3.2 Objetivos específicos 

a) Verificar se a disponibilidade hídrica é suficiente para abastecimento público, respeitando-

se os critérios convencionais de outorga de direito de uso da água; 

b) Verificar se utilizando critérios menos restritivos (> 50% Q7,10 ou utilização do Q95) é 

possível garantir o abastecimento público ao Município de Ilhabela; 

c) Realizar novos estudos hidrológicos para a região em questão, atualizando dados e critérios 

já consolidados; e 

d) Instalar estações de medições (fluviométricas e metrológicas), para criação de bancos de 

dados (inexistente) a serem utilizados nos estudos hidrológicos. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Gerenciamento de Recursos Hídricos 

O gerenciamento dos recursos hídricos é feito de forma participativa, no estado de São 

Paulo através de 21 Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH). A Sabesp, através da 

representação de seus empregados, é membro de todos eles, e participa também do Conselho 

Nacional (CNRH) e Estadual (CRH) de Recursos Hídricos. 

Ao longo da História, a necessidade das águas por parte do homem acompanhou o 

crescimento populacional. Entretanto, o intenso processo de industrialização e de 

diversificação das atividades econômicas, e a migração da população do campo para as 

cidades elevaram em muito a escala de consumo de água pela sociedade humana. Não 

somente tem aumentado a demanda de água para abastecimento público, mas também para 

geração de energia elétrica, através do potencial hidrelétrico instalado. Adicionalmente, o 

aumento da população implica em maior produção de alimentos, acarretando num aumento 

das áreas com culturas irrigadas. 

A gestão das águas é uma atividade analítica e criativa voltada à formulação dos 
princípios e diretrizes, ao preparo de documentos orientadores e normativos, à 
estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisões que têm por objetivo 
final promover o inventário, uso, controle e proteção dos recursos hídricos. 
(LANNA, 1997). 
 

As formas de utilizações da água podem ser consuntivos, quando ocorrem “perdas” 

entre o volume de água captado e o volume que retorna ao curso d’água ou sistema natural; e 

não consuntivos, quando não há perdas entre os volumes captado e devolvido. 

Caracterizam-se como usos consuntivos o abastecimento urbano (usos doméstico, 

comercial, público e industrial), rural e industrial (refrigeração de máquinas, incorporação ao 

produto, higiene e limpeza, etc.), dentre os principais usos não consuntivos da água estão a 

geração de energia, navegação, recreação e a pesca. 

A diluição, assimilação e afastamento de esgotos e resíduos líquidos estão 

relacionados às classes de qualidade estabelecidas para os corpos d’água, assim como a 

capacidade deles de se autodepurarem. Embora não sejam considerados demandas 

consuntivas, estes usos podem resultar em padrões de qualidade que limitam o uso dos 

recursos hídricos. 

A gestão das águas, realizada tanto pelo Poder Público, quanto por associações de 

usuários, caracteriza a água como bem de valor econômico, através da instituição da cobrança 
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por seu uso e do processo de outorga do direito de uso das águas, o qual além de estabelecer 

as quantidades permitidas para cada uso e usuário das águas, objetivando o uso igualitário do 

recurso, também impõe prioridades de uso, protegendo as reservas para abastecimento 

humano em épocas de escassez. 

A parcela renovável de água doce da Terra, correspondendo à diferença entre as 

precipitações atmosféricas e a evaporação de água sobre a superfície dos continentes. Nem 

todo esse volume, entretanto, pode ser aproveitado pelo homem. Quase dois terços retornam 

rapidamente aos cursos de água e aos oceanos, após as grandes chuvas. O restante é absorvido 

pelo solo, permeando suas camadas superficiais e armazenando-se nos aquíferos subterrâneos, 

os quais, por sua vez, serão as principais fontes de alimentação dos cursos de água durante as 

estiagens. 

Na Figura 2, é feita uma representação do escoamento dos cursos d’água. 

 

Figura 2 - Escoamento dos cursos d'água 

 
Fonte: SOUZA PINTO, 2011 

 

A disponibilidade hídrica é avaliada a partir das descargas líquidas médias observadas 

nos cursos de água de uma bacia hidrográfica. Em seguida faz-se uma comparação dos 

volumes de água disponíveis com a demanda atual e projetada, conforme Figura 3. 
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Figura 3 – Disponibilidade X Demanda 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

A questão técnica fundamental que se apresenta, para o adequado gerenciamento dos 

recursos hídricos de uma bacia hidrográfica, é o perfeito conhecimento da disponibilidade 

hídrica de uma determinada região ou bacia hidrográfica. A avaliação da disponibilidade 

hídrica é fundamental para definir se os recursos hídricos disponíveis suportam as demandas 

desejadas, sejam elas pontuais ou objeto de políticas públicas. A avaliação da disponibilidade 

hídrica é fundamental para essas duas questões, subsidiando a tomada de decisão quanto à 

hierarquização de intervenções numa determinada bacia. A disponibilidade hídrica pode ser 

avaliada visando suprir uma demanda especifica, ou visando estabelecer políticas públicas. 

4.2 Hidrologia 

Segundo Souza Pinto (2011) “Hidrologia é a ciência que trata do estudo da água na 

natureza”. 

O escoamento num curso d’água é condicionado a diversos fatores, podendo ser 

divididos em dois grupos: os fatores climáticos (ligados à precipitação) e os fatores físicos. 

Os fatores físicos são de maior importância para a caracterização de uma bacia 

hidrográfica. Tais fatores estão relacionados ao uso do solo, tipo do solo, área, forma da bacia, 

declividade da bacia, elevação, declividade do curso d’água, tipo de rede de drenagem, 

densidade de drenagem. 

Uso do Solo: Suponhamos que uma área seja constituída por floresta cujo solo é 

coberto por folhas e galhos, que durante as maiores precipitações evitam que o escoamento 

superficial atinja o curso d’água num curto intervalo de tempo, evitando assim uma enchente. 
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Se esta área for desflorestada e seu solo compactado ou impermeabilizado, aquela chuva que 

antes se infiltrava no solo, pode provocar enchentes nunca vistas. 

Tipo do Solo: Em qualquer bacia, as características do escoamento superficial são 

largamente influenciadas pelo tipo predominante de solo, devido à capacidade de infiltração 

dos diferentes solos, que por sua vez é resultado do tamanho dos grãos do solo, sua agregação, 

forma e arranjo das partículas. Solos que contém material coloidal contraem-se e incham-se 

com as mudanças de umidade, afetando a capacidade de infiltração. A porosidade afeta tanto a 

infiltração quanto a capacidade de armazenamento e varia bastante para os solos diferentes. 

Área: É a área plana definida pela projeção horizontal do divisor de águas, pois seu 

valor multiplicado pela lâmina da chuva precipitada define o volume de água recebido pela 

bacia. 

Forma: as grandes bacias hidrográficas em geral apresentam forma de leque ou de 

pera, ao passo que as pequenas bacias apresentam forma as mais variadas possíveis em função 

da estrutura geológica dos terrenos. 

A forma da bacia influencia no escoamento superficial e consequentemente o 

hidrograma resultante de uma determinada chuva. 

Declividade da bacia: A declividade da bacia ou dos terrenos da bacia tem uma relação 

importante e também complexa com a infiltração, o escoamento superficial, a umidade do 

solo e a contribuição de água subterrânea ao escoamento do curso d’água. É um dos fatores 

mais importantes que controla o tempo do escoamento superficial e da concentração da chuva 

e tem uma importância direta em relação à magnitude da enchente. 

Elevação: A variação da elevação e também a elevação média de uma bacia são fatores 

importantes com relação à temperatura e à precipitação. 

Declividade do curso d’água: A velocidade de escoamento da água de um rio depende 

da declividade dos canais fluviais. Quanto maior a declividade, maior será a velocidade de 

escoamento.  

Tipo de rede de drenagem: A classificação dos rios quanto a ordem dos cursos d’água 

reflete no grau de ramificação ou bifurcação dentro de uma bacia. Os cursos d’água maiores 

possuem seus tributários, que por sua vez possuem outros até que se chegue aos minúsculos 

cursos d’água da extremidade. Geralmente, quanto maior o a ordem de um curso d’água 

maior é sua extensão. 



16 

A densidade de cursos d’água é a relação entre o número de cursos d’água e a área 

total da bacia. São incluídos apenas os rios perenes e os intermitentes. A densidade de cursos 

d’água não indica a eficiência da drenagem, pois a extensão dos cursos d’água não é levada 

em conta. 

Densidade de drenagem: A densidade de drenagem indica a eficiência da drenagem da 

bacia. É definida pela relação entre o comprimento total dos cursos d’água e a área de 

drenagem. Quanto mais eficiente o sistema de drenagem, ou seja, quanto maior a densidade 

de drenagem da bacia, mais rapidamente a água do escoamento superficial originada da chuva 

chegará à saída da bacia, gerando hidrogramas com picos maiores e em instantes mais cedo. 

Com base nos estudos hidrológicos é possível determinar a vazão mínima que deve ser 

preservada no corpo hídrico. 

Existem três conceitos principais de vazão mínima: 

• Vazão mínima estatística: Q7,10, isto é, vazão mínima de 7 dias e 10 anos de 

período de retorno. 

• Vazão mínima da curva de permanência: estabelecida uma probabilidade, sendo a 

mais usada a de 95%. 

• Vazão mínima ecológica: aquela que garante a sobrevivência dos ecossistemas. 

Nem os ecologistas ou ambientalistas ainda chegaram a uma determinação de 

aceitação comum, daí usualmente se emprega a vazão Q7,10 como a vazão mínima 

ecológica. 

A vazão Q7,10 é a vazão adotada como “vazão mínima ecológica” no Estado de São 

Paulo. O Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) outorga 

o uso de até 50% da vazão Q7,10 de qualquer curso d’água estadual. 

4.3 Instrumentos Legais 

4.3.1 Outorga de Direto de Uso das Águas 

De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, Artigo 225: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do poso e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-

lo para as presentes e futuras gerações.” 
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Entende-se como outorga de direito de uso das águas o ato administrativo mediante o 

qual o Poder Público outorgante faculta ao outorgado o uso de recurso hídrico, por prazo 

determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato. 

A outorga tem por objetivo assegurar aos usuários o direito comum de acesso às águas 

e regular os seus usos quanto aos seus aspectos de quantidade e qualidade. 

4.3.2 Bases legais para o Outorga de Direito de Uso das Águas 

No Brasil, as outorgas de direito de uso de recursos hídricos são emitidas pelo 

Ministério de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA, para o caso 

de corpos hídricos de domínio da União, e pelas respectivas autoridades outorgantes para 

corpos hídricos de domínio dos Estados e Distrito Federal. 

4.3.3 Código das Águas 

O Código das Águas foi criado pelo Decreto – Lei nº 24.643, de 10 de julho de 1934, e 

é o instrumento jurídico inicial da gestão dos recursos hídricos. O Código das Águas ainda é a 

base legal da legislação brasileira sobre a gestão das águas, exceto nos assuntos tratados pela 

Constituição Federal de 1988 e na Lei 9.433/97, da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

4.3.4 Constituição Federal de 1988 

Conforme estabelecido pela Constituição Brasileira de 1988. 

Artigo 20. III – são bens da União: os lagos, rios e quaisquer correntes de água em 
termos do seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com 
outros países, ou se entendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como 
os terrenos marginais e as praias fluviais; VIII – os potenciais de energia hidráulica. 

Artigo 26. Incluem-se como bens dos Estados: I – as águas superficiais, fluentes, 
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de 
obras da União. 

Artigo 21. Compete à União: IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais 
de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; XIX – instituir 
sistema nacional de gerenciamento dos recursos hídricos e definir critérios de 
outorga dos direitos de seu uso. 

Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil, 
comercial, ...; IV – águas, energia, ... 

Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das 
suas formas; XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 

Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da 
poluição. 
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4.3.5 Política Nacional do Meio Ambiente 

A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981, regulamentada pelos Decretos 97.632/89 e 99.274/90, e alterada pelas Leis 7.804/89 e 

8.028/90, determina a criação de Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, e o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, tendo com órgão executor o Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e dos recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

A Lei estabelece como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente a 

implementação de padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, o licenciamento 

e a revisão das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, e o SISNAMA. 

4.3.6 Política Nacional de Recursos Hídricos 

A Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, com o 

propósito de se organizar o planejamento e gestão do setor. 

4.3.7 Política Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo 

A Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, estabelece normas de orientação para a 

Política Estadual de Recursos Hídricos, e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos.  

Em seu Artigo 3º, a Lei preconiza o gerenciamento descentralizado, sem dissociação 

dos aspectos quantitativos e qualitativos e das fases meteórica, superficial e subterrânea do 

ciclo hidrológico, bem como reconhece o recurso hídrico como bem público, dotado de valor 

econômico, cuja utilização deve ser cobrada.  

Sobre a outorga dos usos das águas, a Lei estabelece que: 

Artigo 9º. A implantação de qualquer empreendimento que demande a utilização de 
recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, a execução de obras ou serviços que 
alterem seu regime, qualidade ou quantidade dependerá de prévia manifestação, 
autorização ou licença dos órgãos e entidades competentes. 
Artigo 10. Dependerá de cadastramento e da outorga do direito de uso a derivação 
de água de seu curso ou depósito, superficial ou subterrâneo, para fins de utilização 
no abastecimento urbano, industrial, agrícola e outros, bem como o lançamento de 
efluentes nos corpos d’água, obedecida a legislação federal e estadual pertinentes e 
atendidos os critérios e normas estabelecidos no regulamento. 
 

De acordo com a Portaria do DAEE, de nº 39/86 apud LANNA (1997), são definidas 

as seguintes modalidades de outorga: 

• Concessão administrativa: para casos de utilidade pública, válida por até 10 anos; 
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• Autorização administrativa: para usos agrícolas, industriais, comerciais, ou de 

piscicultura, sendo válidas por até 5 anos; 

• Permissão administrativa: para pequenas captações ou lançamentos, sendo 

outorgadas pelo prazo máximo de 2 anos. 

Os três casos de modalidade de outorga podem ser revogados de acordo com o 

interesse público. Entretanto, em caso de revogação antecipada, pode-se ocasionar 

indenização para o usuário. 

4.3.8 Critérios de Definição da Vazão de Outorga 

Segundo LANNA (1997), dois tipos de critérios podem enquadrar os casos 

encontrados na literatura: vazão referencial e vazão excedente aos usos prioritários. 

4.3.9 Critérios da Vazão Prioritária 

É utilizada uma vazão referencial, relacionada a uma situação crítica de 

abastecimento. Tem sido geralmente adotada a média das vazões mínimas de 7 dias 

consecutivos de duração com 10 anos de tempo de retorno, Q7,10. Usualmente é passível de 

outorga um valor percentual de Q7,10, supondo-se que o restante seja a vazão denominada 

ecológica, a ser mantida no leito para proteção do ecossistema. LANNA (1997) cita como 

forte desvantagem desse critério de outorga o fato dela ser dirigida a condições de estiagem, 

limitando severamente a expansão dos sistemas de uso das águas. 

Os usuários podem verificar que na maior parte do tempo as vazões são 
superiores à vazão ecológica, criando uma impressão de desperdício de água. Com 
efeito, o uso é limitado a uma fração de Q7,10, situação que ocorrerá nos 7 dias mais 
críticos do ano que ocorre, em média, uma vez a cada 10 anos. Nos outros 9 anos – e 
nos 258 dias desse ano crítico – o suprimento poderá ser aumentado. Devido a isto, 
as entidades responsáveis pela outorga são submetidas a pressões por parte dos 
usuários para revisá-los. (LANNA, 1997). 

 

4.3.10 Critérios da Vazão Excedente / Garantia de Suprimento 

Para toda classe de demanda de uso das águas excedente na bacia é atribuída uma 

prioridade. A garantia de suprimento é o percentual entre os meses em que a vazão é 

totalmente suprida e o total de meses de simulação. Reservando-se a vazão para 

abastecimento público e a vazão ecológica, o restante é outorgado em cada ponto de controle, 

de montante para jusante no curso d’água, até que o número de falhas no atendimento atinja a 

garantia desejada. 
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5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

5.1 Identificação do problema 

Necessidade de readequação das outorgas ou busca por novas fontes para captação de 

água bruta para o município de Ilhabela a fim de suprir a demanda atual e futura. 

5.2. Justificativa 

O estudo é de suma importância em função da garantia do abastecimento público ao 

município de Ilhabela, principalmente no período de alta temporada de verão, quando a 

demanda é maior devido ao afluxo de turistas para a região. 

5.3 Objetivo 

O objetivo é o reenquadramento das operações de abastecimento público do município 

de Ilhabela, adequando as vazões das outorgas de uso às vazões de demanda da população 

fixa e flutuante (vazões de tratamento e de distribuição). 

5.4 Resultados e Impactos Esperados 

Considera-se que a metodologia a ser utilizada deverá estabelecer parâmetros de 

análises condizentes que expressem as tendências de evolução futura considerando a 

capacidade de suporte do território em receber novos fluxos populacionais, e 

consequentemente maiores demandas por abastecimento público de água potável, respeitando 

as legislações vigentes, principalmente no que tange às outorgas de direitos de uso de água. 

Com a prestação dos serviços, espera-se obter um material rico em informações e 

dados referentes às alternativas possíveis para aumento da capacidade de captação de água 

bruta a ser encaminhada para tratamento, tais resultados podem ser resumidos nos itens 

abaixo: 

• Diagnóstico do sistema de abastecimento de água, levantando-se dados atuais e 

projeções futuras quanto a demanda, a capacidade das instalações existentes, 

capacidade de aporte hídricos dos mananciais; 

• Apresentação de cenários possíveis de adequações dos critérios de outorgas 

para os mananciais utilizados; 

• Estudo da capacidade e viabilidade técnica da exploração de novos mananciais, 

com estudo de implantação e custos operacionais; 
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• No caso da exploração de novos mananciais não ser tecnicamente ou 

economicamente viável, indicar novas alternativas possíveis; 

• Apresentação dos estudos hidrológicos e instalação de postos de medições 

fluviométricas, com elaboração da curva chave das vazões dos mananciais, 

com o intuito de criar um banco de dados para monitoramento das vazões e 

utilização em estudos futuros, com informações reais, não teóricas. 

Tais informações balizarão as ações da Concessionária, indicando se há a possibilidade 

de discussão junto ao DAEE para ampliação do número de mananciais utilizados, ou se é 

possível aumentar as vazões das outorgas já existentes, modificando apenas parâmetros de 

cálculos ou utilização de formas menos restritivas para vazões em períodos “críticos”. 

Outro resultado possível é a verificação de que não há capacidade de suporte hídrico 

para atendimento ao município, mesmo com o aumento das vazões de outorgas ou com a 

utilização de outros pontos de captação. Neste caso, espera-se o apontamento de alternativas 

possíveis para a melhoria na oferta de água para a região, com levantamento de custos de 

implantações e operação. 

5.5 Ações de Intervenção 

Logo de início deverá ser feito um diagnóstico dos sistemas existentes de 

abastecimento de água, considerando sua infraestrutura, capacidade hídrica das bacias e a 

demanda necessária e projeções futuras, com horizonte de projeto de 30 anos, através de 

projeções de crescimento populacionais. Tais estudos deverão ser revisados a cada 5 anos pela 

concessionária. 

Apresentando o diagnóstico, será necessário a instalação de estações de medições 

fluviométricas e pluviométricas, para dar início a um banco de dados do regime hídrico dos 

mananciais com potencial para utilização para abastecimento público. Os dados utilizados 

para estudos de vazões na região do Litoral Norte são realizados através de dados de 

regionalizações hidrológicas do DAEE, não havendo um estudo feito exclusivamente para 

esta região. 

Deverão ser feitas medições em campo com molinetes fluviométricos e a 

determinação da curva chave das vazões dos mananciais, que com a instalação de sensores de 

nível, determinará as vazões dos cursos d’água, fazendo o cruzamento com o índice 

pluviométrico. 
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Tais informações deverão alimentar um banco de dados para realização de estudos 

geológicos e hidrológicos futuros, com valores reais de medições de vazão. 

Para definição das bacias a serem utilizadas, deverão ser levantados em campo os 

melhores pontos para implantação de estruturas para captação de água bruta. Uma vez 

delimitadas as bacias, deverá ser realizado o estudo hidrológico. 

O estudo hidrológico deverá conter além das bacias de captações superficiais, um 

estudo para verificação de possibilidade de perfuração de poços artesianos, ou outras 

alternativas, como instalação de planta de dessalinização ou implantação de adutora 

submarina levando água de São Sebastião até Ilhabela. 

Através dos resultados obtidos do estudo, deverão ser indicadas as melhores 

alternativas, e levantamento dos custos de implantação e operação e condicionantes 

ambientais. 

Com todos os dados pré-definidos será elaborada uma matriz de alternativas, que 

definirá qual a situação a ser seguida como melhor alternativa. 

As ações devem seguir a ordem descrita abaixo: 

• Diagnóstico da situação atual do sistema de abastecimento de água; 

• Avaliação e atualização dos estudos demográficos e evolução da demanda; 

• Levantamento em campo dos pontos para instalação de captações superficiais, 

incluído levantamentos topográficos e cálculo das curvas de vazões para medição 

de vazão dos mananciais; 

• Instalação de estações de medições fluviométricas nos mananciais; 

• Formulação criteriosa das alternativas; 

• Elaboração de Estudo Hidrológico; 

• Pré-dimensionamento das principais alternativas; 

• Estimativa de custo de obras e outros itens de investimentos; 

• Condicionantes ambientais; 

• Elaboração de matriz de alternativas; 

• Conclusão com a escolha da melhor alternativa. 
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5.6 Atores Envolvidos 

As ações de intervenção descritas acima exigirão um trabalho conjunto de atores 

diferentes em cada etapa do projeto, descritos a seguir: 

• Concessionária: A Sabesp deverá fornecer todas as informações necessárias para a 

elaboração dos estudos, além de designar funcionários para acompanhamento de 

serviços de campo, quando necessário, e indicação de funcionário para fiscalização 

do serviço contratado, cabendo a este analisar e questionar o serviço realizado e 

garantir que o escopo da contratação seja atendido. 

• Contratada: Dispor de profissionais qualificados e habilitados para realização de 

todas as etapas do projeto, trabalhando em conjunto com a Concessionária, e 

subcontratando serviços, quando necessário, sendo responsável pela conduta e 

qualidade dos serviços apresentados. Deve prezar pelo total atendimento do escopo 

da contratação, apresentando um projeto com qualidade. 

• DAEE e CETESB: Órgãos do governo dos quais dependem as autorizações para as 

intervenções necessárias. 

• Prefeitura de Ilhabela: Uma vez definidas as alternativas, a prefeitura auxiliará na 

implantação dos sistemas operacionais, através da concessão de autorizações a ela 

pertinentes e tratativas junto aos órgãos ambientais e comunidade. 

5.7 Recursos Necessários 

Para realização dos serviços, a Contratada deverá dispor de uma equipe técnica e 

infraestrutura qualificada, contendo corpo técnico que contenha no mínimo um profissional de 

cada especialidade abaixo:  

• Consultor; 

• Coordenador; 

• Engenheiro Sênior: 

• Engenheiro Pleno; 

• Engenheiro Júnior; 

• Tecnólogo; 

• Projetista; 

• Cadista; 

• Geólogo; 
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• Topógrafo; 

• Geógrafo (cálculo de demandas atual e futura); e 

• Programador (Banco de dados – Estações Fluviométricas). 

5.8 Orçamento 

O orçamento desta proposta é apresentado conforme composições de preços a seguir: 
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Figura 4 – Composição de preços de recursos intelectuais (Serviços) 

 
          Fonte: Sabesp, 2018.
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Figura 5 – Composição de preços de aquisição de equipamentos para implantação das Estações de medições 
fluviométricas 

 

 
Fonte: Sabesp, 2018. 

 Os recursos necessários para execução do escopo dos serviços a serem contratados são 

compostos de dois orçamentos distintos, o de serviços e o de aquisição de bem materiais, nos 

valores de R$ 609.429,54 e R$ 362.218,60, respectivamente, chegando-se a soma total de R$ 

971.648,14, contemplando toda área de estudo. 

5.9 Viabilidade, Riscos e Dificuldades 

A concessionária firma contratos de concessão junto a Municipalidade, com 

investimentos previstos para horizonte de planejamento de 30 anos. O Plano Diretor de 

Saneamento Municipal dita as ações nas quais os investimentos deverão ser aplicados. 

A realização do Projeto em questão poderá incorrer em grandes mudanças na previsão 

dos investimentos a serem cumpridos, sendo necessário a atualização do Plano Diretor de 

Saneamento. 

Tal estudo irá permitir maior assertividade na aplicação dos recursos financeiros para a 

concessionária, que demandará esforços apenas em soluções realmente efetivas. 

Bem como garantir a continuidade no abastecimento público, initerruptamente, mesmo 

em ocasiões de grandes demandas (alta temporada de verão), impactará diretamente na relação 

da empresa junto à Prefeitura e a Sociedade. 

Dependendo da conclusão do estudo, há dois cenários principais que podem ser 

considerados como de grandes riscos: 

• Cenário A 
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Se for viável a utilização apenas de captações superficiais, porém com a necessidade de 

captação de vazões acima dos 50% do Q7,10.  

Neste caso, as bacias deverão ser tratadas como bacias críticas, sendo possível a 

utilização de outro parâmetro, como a utilização de outro critério, como o Q95, por exemplo ou a 

liberação por parte do DAEE para captação de vazões acima dos 50% do Q7,10. 

Há o risco da não aceitação por parte do DAEE, mesmo com estudo hidrológico 

apresentado. Para este caso, a implantação das estações de medições fluviométricas poderá ser 

útil para novas solicitações futuras, caso o banco de dados seja consistente e o histórico de 

vazões favorável. Medida a ser utilizada a médio e longo prazo. 

• Cenário B 

Se for confirmada a necessidade de busca por novas fontes alternativas de água, como por 

exemplo a implantação de planta de dessalinização. 

Neste cenário, o custo por metro cúbico de água tratada será maior do que o custo atual, 

havendo a necessidade na adequação da tarifa a ser cobrada pela concessionária. 

Poderá haver o risco da Agência Regulamentadora (ARSESP), não aprovar o aumento da 

tarifa, podendo inviabilizar a operação deste tipo de alternativa. 

5.10 Cronograma 

A duração do contrato é de 12 meses e a execução dos serviços deverá seguir conforme a 

Figura 6. 
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Figura 6 – Cronograma de execução dos serviços e entrega dos relatórios 

 
Fonte: Sabesp, 2018. 

5.11 Gestão, Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento dos trabalhos deverá ser através de emissão de relatórios técnicos, 

em que, nas datas previstas no cronograma, a contratada encaminha o relatório, solicitando que 

seja feita a avaliação do desenvolvimento da etapa do trabalho. 

Os trabalhos deverão ser apresentados através de relatórios descritivos, memoriais de 

cálculo e desenhos, na forma impressa e por meio de arquivos eletrônicos, além de documentos 

originais expedidos pelos órgãos oficiais competentes. 

O desenvolvimento dos trabalhos deverá estar em concordância com os critérios básicos 

descritos no Caderno Técnico para Estudo de Alternativas para Sistema de Abastecimento de 

Água, no Caderno Técnico para Especificações para Elaboração de Projeto Executivo, Estudos 

Ambientais, e deverão estar dentro dos parâmetros estabelecidos nas Normas Técnicas da ABNT 

(NBR) e Normas Técnicas da SABESP (NTS). 

Nas etapas estipuladas, a entrega do relatório será precedida de uma reunião entre 

projetistas e técnicos da SABESP para a apresentação dos trabalhos. Nesta reunião poderão ser 

feitas sugestões de modificações ou complementações que deverão ser incorporadas ao relatório.  
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As reuniões para a apresentação dos estudos de alternativas serão acompanhadas por 

técnicos das áreas operacionais, obras e projetos para a escolha conjunta da alternativa mais 

adequada. Ficará a critério da SABESP a solicitação de novas reuniões adicionais, dependendo 

da complexidade das questões que envolvam o relatório, antes de sua entrega para análise do 

fiscal do projeto. 

Na reunião de final de projeto deverá ser apresentado e entregue o Relatório Síntese do 

Projeto, que deverá ser um resumo de todo o projeto desenvolvido, citando as principais 

informações (alcance de projeto, vazão, custos, dentre outros), e apresentação das plantas 

necessárias ao completo entendimento do sistema, objeto do contrato. 

As reuniões serão realizadas nas instalações da SABESP, definida pelo fiscal. A 

apresentação dos trabalhos para a reunião será realizada através de material multimídia. 

Ao término de cada reunião, a projetista providenciará de imediato, a lavratura de uma 

ata contendo os assuntos abordados e exigências eventualmente requeridas que será assinada por 

todos os participantes. 

Somente a fiscalização poderá proceder a dispensa de uma reunião. Contudo, a eventual 

dispensa da reunião não dispensará a projetista da apresentação do plano de trabalho ou da 

versão semi-acabada do relatório. 

Após atendimento das solicitações realizadas nas reuniões a projetista deverá proceder à 

entrega do relatório consolidado com as sugestões apresentadas e aprovadas na ata de reunião. A 

avaliação procurará identificar eventuais complementações ou correções necessárias que deverão 

ser realizadas pela projetista. Somente após atendimento das solicitações o relatório receberá 

aprovação final. 

Todos os relatórios deverão ter o carimbo e a assinatura do responsável técnico pelo 

trabalho. 
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6 TERMO DE REFERÊNCIA 

6.1 Objeto 

Prestação de serviços de engenharia e consultoria para elaboração do estudo hidrológico 

dos cursos d’água utilizados como mananciais de abastecimento da Sabesp, no município de 

Ilhabela, na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Litoral Norte – UGRHI 3, 

visando avaliar a disponibilidade hídrica. 

6.2 Justificativa 

No município de Ilhabela os mananciais superficiais utilizados para captação de água 

para abastecimento apresentam como característica básica a sua localização na encosta da serra 

do mar e na faixa litorânea, conferindo situações de extrema delicadeza nas definições dos 

sistemas de abastecimento de água e de esgotos sanitários. 

Face isso, os mananciais superficiais existentes nas cercanias das localidades apresentam-

se com vazão Q7,10 limitados para abastecimento público. 

Desta forma, considera-se que a busca por uma nova metodologia a ser utilizada para os 

critérios de concessão de outorgas ou a busca por novas fontes alternativas de captação de água 

são de grande importância para continuidade e ampliação do sistema de abastecimento ao 

município. 

Portanto torna-se indispensável a contratação de uma prestação de serviços para 

elaboração de estudo de metodologia adequada para estimativa de disponibilidade hídrica das 

bacias hidrográficas do Município de Ilhabela ou a indicação da necessidade de investimento em 

novas alternativas para abastecimento público. 

6.3 Descrição do Objeto 

O acompanhamento dos trabalhos deverá ser através de emissão de relatórios técnicos, 

em que, nas datas previstas no cronograma, a contratada encaminha o relatório, solicitando que 

seja feita a avaliação do desenvolvimento da etapa do trabalho. 

Os trabalhos deverão ser apresentados através de relatórios descritivos, memoriais de 

cálculo e desenhos, na forma impressa e por meio de arquivos eletrônicos, além de documentos 

originais expedidos pelos órgãos oficiais competentes. 

A apresentação dos trabalhos deverá ser feita em 01 (uma) via impressa encadernada, e 

em meio digital. 
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Os trabalhos deverão ser elaborados e apresentados nas etapas descritas a seguir: 

• Relatório Técnico nº 01 (RT-01) 

Neste momento deverá ser apresentado os Relatórios de Serviços de Campo. É a etapa 

onde serão desenvolvidos os trabalhos de levantamentos topográficos, serviços de ensaios 

geotécnicos, análises laboratoriais necessárias para o desenvolvimento dos projetos e a instalação 

das estações de medição fluviométricas, bem como a determinação da curva chave de todos os 

pontos. 

O Relatório Técnico poderá ser dividido em quantos volumes forem necessários, sendo 

que os itens serão remunerados pelos valores unitários constantes da planilha de orçamento. 

• Relatório Técnico nº 02 (RT-02) 

Neste relatório deverá ser apresentado o Estudo de Alternativas de Captação de Água 

Bruta, onde deverá ser definida a vazão a ser captada; montada a matriz de alternativas para a 

captação da bruta; e definida a melhor alternativa. O estudo deverá conter pelo menos os 

seguintes itens: 

• Análise do Sistema de Abastecimento de Água Existente; 

• Avaliação e atualização dos estudos demográficos e evolução da demanda; 

• Formulação Criteriosa das Alternativas; 

• Concepção das alternativas de captação de água; 

• Pré-dimensionamento das principais alternativas; 

• Estimativa de custo de obras e outros itens de investimentos; 

• Condicionantes ambientais; 

• Conclusão com a escolha da melhor alternativa. 

Compreende os estudos de arranjos, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo das 

diferentes partes de um sistema, organizados de modo a fornecer um todo integrado para a 

escolha da melhor alternativa sob o ponto de vista técnico, econômico-financeiro, ambiental e 

operacional. 

• Estudos Ambientais  

É a etapa onde serão desenvolvidos os estudos necessários ao licenciamento ambiental, 

autorizações, declarações e outorgas das unidades projetadas, junto aos órgãos competentes. 
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Esta fase deverá ser desenvolvida de acordo com as normas e procedimentos definidos na 

legislação ambiental, de recursos hídricos, do Departamento Nacional de Proteção Mineral – 

DNPM e Secretaria do Patrimônio da União – SPU; nos níveis federal, estadual e municipal e 

todos os projetos deverão estar acompanhados das respectivas memórias técnicas e de cálculo, 

quando aplicável. 

No decorrer da análise pelo órgão ambiental poderá ser solicitada a inclusão de outros 

documentos, ou informações relacionados a aspectos técnicos, que deverão ser atendidos pelo 

responsável pela elaboração do relatório. 

6.3.1 Composição do Estudo de Concepção  

Compreende os estudos de arranjos, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo das 

diferentes partes de um sistema, organizados de modo a fornecer um todo integrado para a 

escolha da melhor alternativa sob o ponto de vista técnico, econômico-financeiro, ambiental e 

operacional. 

6.3.1.1 Dados e características da comunidade 

• localização; 

• clima; 

• hidrografia e hidrologia; 

• demografia; 

• relevo e geologia; 

• características do Município (atividade econômica); 

• infra-estrutura existente; 

• energia elétrica; 

• drenagem pluvial; 

• condições sanitárias atuais; 

• desenvolvimento econômico-financeiro. 

Essas informações serão utilizadas para subsidiar os relatórios ambientais simplificados 

que serão apresentados aos órgãos de controle ambiental ao final do projeto. 
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6.3.1.2 Análise do sistema de abastecimento de água existente 

Descrição do Sistema: deverão constar todos os elementos do sistema existente seguido 

de diagnóstico e determinação das capacidades das várias unidades operacionais. Deverá constar 

ainda: 

• área de atendimento; 

• população abastecível e/ou nível de atendimento; 

• quota "per capita"; 

• volumes produzidos, consumido e perdas no sistema, dentre outros. 

6.3.1.3 Estudos demográficos, área de projeto e distribuição espacial da população 

Para a projeção populacional deverá ser elaborado um estudo populacional abrangendo o 

município como um todo, considerando, portanto, a população total do município como ponto de 

partida para estimar a população da área de projeto. Como fundamentações para este estudo, 

devem ser elaborados os seguintes trabalhos:  

• A análise socioeconômica e do papel do município na região; 

• Análise do Plano Diretor do município; 

• Levantamento e análise de planos e/ou programas que existam para o município e para 

a região; 

• Levantamento dos estudos populacionais existentes e dos últimos censos; 

• Levantamento dos dados e do mapeamento dos setores censitários da área de projeto; 

• Levantamento de dados atualizados de economias atendidas por energia elétrica e 

abastecimento de água; 

• Pesquisa de campo, cobrindo amostra representativa da área de projeto, para definição 

de parâmetros urbanísticos e demográficos da ocupação atual; 

• Mapeamento do estudo populacional compatibilizado com uso e ocupação do solo, de 

forma a caracterizar na área de projeto as diferentes zonas quanto a usos e 

adensamentos atuais e futuros. 

Com esta fundamentação deverão ser feitas as extrapolações matemáticas para projeção 

da população para o horizonte do projeto, concluindo a projeção com distribuição das 

populações por bacias e sub-bacias contribuintes e suas respectivas densidades. 
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Terminado este item o projeto deverá conter: 

• Plantas da cidade com o contorno da área de projeto e sua divisão em zonas 

homogêneas de ocupação para início de plano e fim de plano e se necessário, desenhos 

para anos intermediários; 

• Tabela com a evolução das densidades por zona de ocupação no período de projeto; 

• Tabela com a evolução da população por zona de ocupação no período de projeto. 

6.3.1.4 Evolução da demanda 

Determinação dos consumos “per capita” e “por economia” atual e sua evolução no 

período de projeto, tendo como base os dados comerciais e operacionais históricos disponíveis. 

Pesquisa de grandes consumidores e outras situações que possas necessitar de previsões 

específicas de vazões de água ou esgoto, ou ainda, cargas especiais de esgoto por concentração 

ou composição. 

As projeções deverão considerar volumes produzidos e medidos atuais, índice de perda 

atual e o perfil de sua evolução até que seja alcançada uma meta a ser estabelecida. 

Com base no estudo populacional, de distribuição espacial da população e outros fatores, 

deverão ser discutidos e estabelecidos os índices de atendimento dos sistemas de água. 

Terminado este item o projeto deverá conter: 

• Tabela de vazões especiais, vazões médias, máxima diária e máxima horária para o 

sistema de abastecimento de água. 

6.3.1.5 Formulação Criteriosa das Alternativas de Concepção 

• Concepção do sistema de água 

Com base em todas as fases anteriores deverá ser desenvolvida a concepção do sistema 

de água para atendimento da cidade até o final de plano. 

As possíveis soluções para cada parte do sistema deverão ser analisadas sob os aspectos 

legais, ambientais, operacionais e econômicos. 

Os aspectos ambientais, operacionais e econômicos deverão ser analisados qualitativa e 

quantitativamente. A análise quantitativa que será feita através da determinação de custos de 

projeto e implantação de obras e instalações, custos operacionais e de manutenção e custos 

ambientais, conforme definidos abaixo: 
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• Custos ambientais 

Deverão ser identificados os impactos ambientais associados a cada uma das alternativas 

bem como as medidas mitigadoras e compensatórias, e seus respectivos custos ao longo do 

período de projeto. O custo ambiental de cada alternativa será a somatória do valor presente do 

custo de cada medida mitigadora ou compensatória. 

• Custos de implantação 

É a somatória do valor presente dos custos da implantação, inclusive desapropriação de 

áreas, das obras associadas a cada alternativa definidas em função das capacidades dos 

mananciais autorizadas pelo órgão de gerenciamento de recursos hídricos, das alternativas de 

locação de ETAs, da melhor alternativa de etapalização. As obras a serem consideradas são as 

relativas à captação de água bruta.  

Custos de operação: é a somatória do valor presente dos custos de energia elétrica, 

pessoal e outros custos preponderantes ao longo do período de projeto associados a cada 

alternativa. Os custos operacionais deverão ser determinados para a condição mais provável de 

operação. 

O nível de detalhamento que será o exigido para o estudo de concepção é o seguinte: 

• Estudo de alternativas de mananciais com avaliação das condições sanitárias e de 

disponibilidade hídrica nos possíveis pontos de captação; 

• Localização, descrição e denominação das unidades; 

• Diagnóstico arqueológico; 

• Pré-dimensionamento hidráulico-sanitário e identificação do tipo e forma das 

unidades; 

• Pré-dimensionamento dos conjuntos elevatórios, incluindo estudo técnico-econômico 

de alternativas, curvas características da bomba e do sistema; 

• Pré-dimensionamento hidráulico-sanitário de tubulações, indicação de materiais e 

estruturas especiais de controle (vazão, transientes hidráulicos, pressão, etc.) para 

adutoras e sub-adutoras de água bruta ou tratada, por recalque, por gravidade 

pressurizada ou conduto livre, inclusive a rede primária de distribuição; 

• Identificação dos requisitos para alimentação de energia elétrica quando for o caso; 
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• Caracterização visual do tipo do solo com indicação da natureza do terreno de áreas e 

faixas; 

• Caracterização topográfica de áreas e faixas; 

• Delimitação de ocupação de áreas e faixas com avaliação de suas consequências; 

• Caracterização de áreas e faixas onde será necessária a desapropriação 

• Identificação de travessias de rios, rodovias, ferrovias, áreas de proteção ambiental e 

outras situações especiais; 

• Deverá, ainda, haver uma avaliação preliminar de impactos ambientais e possíveis 

ações mitigadoras, entre eles: 

� Impactos da exploração dos recursos hídricos e da consequente diminuição de 

vazão dos corpos d’água e, se for o caso, da transposição de bacias; 

� Conflitos de uso do solo e de usos da água; 

� Alteração no regime hídrico; 

� Remoção de cobertura vegetal em função do estágio de sucessão da vegetação 

afetada;  

� Compatibilização do empreendimento com a legislação incidente: Municipal, 

Estadual e Federal; 

� Interferências em áreas sob proteção ambiental; 

� Postura e opinião da comunidade local; 

� Interferências com infraestrutura existente; 

Ao final deste item o projeto deverá conter: 

• A concepção do sistema de água definida; 

• Planta com a locação das novas unidades operacionais, caminhamento de adutoras e 

sub-adutoras de água bruta e tratada; 

• Planta com a setorização do sistema de água da rede primária dimensionada e da 

localização das estruturas de controle; 

• Identificação dos problemas mais relevantes associados à concepção do sistema de 

água em termos da sua futura implantação e operação; 
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• Identificação dos impactos ambientais mais relevantes, possíveis ações mitigadoras e 

sua influência na implantação da concepção adotada. 

6.3.1.6 Matriz de alternativas 

Construção da matriz de alternativas, resultante da combinação dos seguintes fatores: 

• Diagnóstico dos Sistemas Existentes; 

• Alternativas de mananciais; 

• Eleição de mananciais passíveis de serem explorados, incluindo poços profundos e 

outras alternativas; 

• Caracterização qualitativa da água: Análises Físico-Químicas; 

• Estudo de Processo de Tratamento – Concepção da ETA; 

• Proposição de alternativas locacionais para os sistemas de captação, adução de água 

bruta e tratamento; 

• Estimativas de Custos das Alternativas Estudadas; 

• Comparação Técnico-Econômica e Ambiental das Alternativas; 

• Justificativa da Alternativa Escolhida; 

• Diagnóstico Ambiental Preliminar da área de influência do empreendimento. 

6.3.1.7 Estimativa de custo de obras e outros itens de investimentos 

Neste item projetista deverá efetuar uma estimativa de custo para todas as ações 

necessárias para a implantação dos estudos de concepção de água, entre elas: 

• Construção, ampliação, reforma ou adequação de unidades operacionais; 

• Implantação de obras lineares de qualquer natureza; 

• Desapropriação de áreas e faixas; 

• Custos de energização de unidades operacionais; 

• Custos das ações mitigadoras de impactos ambientais; 

• Outros custos relevantes. 

Ao final deste item o projeto deverá contar com: 
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Os custos estimativos de todas as ações de investimento necessárias à completa 

implantação dos estudos de concepção dos sistemas de água; 

Descrição dos parâmetros e critérios utilizados para a determinação dos custos e preços. 

6.3.1.8 Plano de obras para o período de projeto 

Neste item projetista deverá condensar todos os dados e informações sobre as ações 

necessárias à completa implantação da concepção do sistema de água 

Deverão constar desse banco de dados, no mínimo, as seguintes informações: 

• Nome e código da unidade operacional; 

• Características dimensionais e capacidades; 

• Obras ou ações necessárias na unidade operacional; 

• Características dimensionais das obras ou ações necessárias; 

• Características dimensionais e capacidades da unidade após as ações necessárias; 

• Custo das ações. 

6.3.1.9 Mananciais 

Para cada alternativa deverá ser determinada a vazão máxima de exploração que pode ser 

solicitada aos órgãos de gerenciamento de recursos hídricos, determinação da vazão de 

exploração no período úmido compatível com as capacidades instaladas, o ponto mais favorável 

para a captação, aspectos relativos à qualidade da água bruta, aspectos e custos ambientais, 

custos de implantação e custos de operação. 

• Manancial Superficial 

O estudo deverá contemplar: 

• levantamento de dados hidrológicos disponíveis com ênfase nas vazões máximas 

médias e mínimas; 

• caracterização de cota de inundação; 

• levantamento sanitário da bacia, inclui pesquisa de análise físico-química e 

bacteriológica existentes; 

• localização, descrição e denominação das unidades; 

• caracterização topográfica e geotécnica na área de tomada; 
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• diagnóstico arqueológico; 

• estudos de transporte de sedimentos; 

• usos de montante (proteção do manancial); 

• seções batimétricas no local de tomada. 

Na seleção de alternativas, os aspectos, facilidades e dificuldades, referentes à obtenção 

de outorgas, licenças ambientais e envolvimentos institucionais, devem ser amplamente 

analisados, discutidos e ponderados, com participação dos órgãos estaduais, federais e sobretudo 

com o Comitê de Bacia, gerando documentos específicos a serem apresentados e submetidos à 

aprovação, prevendo contornar soluções de continuidade na implementação das soluções a serem 

propostas e efetivadas. 

• Manancial Subterrâneo 

O estudo deverá contemplar: 

• levantamento cadastral dos poços existentes e análise dos dados operacionais; 

• avaliação hidrogeologia do manancial subterrâneo que inclui atividades de pesquisa, 

catalogação das condições hidrogeologias e zoneamento das áreas de maior 

potencialidade de exploração 

• para avaliação hidrogeológica, se necessário, realizar ensaios geofísico e sondagens 

elétricas. 

• Concessão de Utilização dos Recursos Hídricos (Superficial e Subterrâneo) 

Levantamento de dados e preenchimento do impresso para concessão e cadastro no 

DAEE, inclusive para o manancial explorado no caso de projeto de ampliação e melhorias da 

captação existente e do manancial superficial existente e projetado. 

6.3.1.10 Captações  

O estudo deverá contemplar: 

• Localização, descrição e denominação das unidades 

• Pré-dimensionamento hidráulico-sanitário e identificação do tipo e forma das 

unidades; 

• Diagnóstico arqueológico; 
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• Caracterização visual do tipo do solo com indicação da natureza do terreno de áreas e 

faixas; 

• Caracterização topográfica de áreas e faixas; 

• Delimitação de ocupação de áreas e faixas com avaliação de suas consequências; 

• Caracterização de áreas e faixas onde será necessária a desapropriação. 

Deverá, ainda, haver uma avaliação preliminar de impactos ambientais e possíveis ações 

mitigadoras, entre eles: 

• Remoção de cobertura vegetal em função do estágio de sucessão da vegetação afetada;  

• Compatibilização do empreendimento com a legislação incidente: Municipal, Estadual 

e Federal; 

• Interferências em áreas sob proteção ambiental; 

• Disponibilidade na região de áreas licenciadas, passíveis de serem utilizadas como 

áreas de empréstimo e bota-fora; e 

• Interferências com infraestrutura existente. 

6.4 Fundamentação Legal 

O pregão foi instituído pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para todos os órgãos e 

entidades da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Já o pregão na 

forma eletrônica foi instituído pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.  

A utilização do pregão está condicionada à contratação de bens e serviços comuns, que, 

nos termos da Lei nº 10.520/2002, “são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”. 

Esses bens e serviços devem ter como característica, portanto, além da sua disponibilidade no 

mercado, o fato de poderem ser comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra 

com base no menor preço (BRASIL/CGU, 2011). 

O tipo de licitação Técnica e Preço, obedece ao critério de julgamento de propostas no 

procedimento licitatório, de acordo com a Lei nº 8.666/1993. 

6.5 Estimativa de Custos 

O desembolso financeiro deve seguir conforme a Figura 7. 
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Figura 7 – Cronograma de Desembolso 

Fonte: Sabesp, 2018. 

6.6 Critérios de Julgamento: Modalidade Pregão – Técnica e Preço 

O Pregão é a modalidade de Licitação para aquisição de bens e serviços comuns em que a 

disputa pela contratação é feita em sessão pública, por meio de Propostas e lances, para 

classificação da oferta e habilitação do Licitante detentor da Oferta de menor preço. Quando 

realizado por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação é denominado Pregão 

Eletrônico, que promove a comunicação via “INTERNET” e possibilita o recebimento de 

Propostas e a realização da sessão pública do certame. 

Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam 

ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais no mercado. São bens 

e serviços com significativa oferta em seu segmento de mercado, apresentam facilidade na 

comparação, assegurando a decisão de contratação com base no menor preço. 

Não se constituem em objetos passíveis de serem contratados por meio de Pregão a 

execução de obras; as locações imobiliárias; e as alienações em geral. 

Para a celebração dos contratos, para a aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser 

adotado o pregão utilizando-se dos recursos de tecnologia da informação – Pregão ONLINE, que 
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se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a contratação mais 

econômica, segura, ágil e eficiente.  

O Pregão ONLINE pode ser utilizado para qualquer valor estimado de contratação, de 

forma que constitui alternativa às modalidades previstas na Lei 8.666/93. Somente autoriza como 

critério de julgamento da Proposta o menor preço.  

Para o tipo de licitação Técnica e Preço, a definição do vencedor se dará em função de 

critérios técnicos e dos valores contidos nas propostas, com base numa média ponderada. Nesse 

caso, também são utilizados envelopes separados, um para a proposta técnica e um para a 

proposta de preço e habilitação do licitante.  

A Licitação na modalidade Pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim 

aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 

competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das Propostas.  

As normas disciplinadoras da Licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da competição, sempre observando o princípio da razoabilidade, desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade perseguida e a segurança da contratação. 

6.7 Prazo, Local e Condições de Entrega 

A entrega dos relatórios ocorrerá em quatro eventos, sendo dois para Serviços de Campo 

e dois para Estudo Hidrológico e de Concepção. 

O prazo total de execução da obra é de 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da data 

estabelecida na Autorização de Serviço – AS. 

A data de entrega, período de execução e dependência entre os eventos, deverão ser 

ajustados dentro do cronograma obedecendo ao total do contrato e o cronograma de desembolso 

previsto no edital. 

Os trabalhos deverão ser entregues com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis das 

datas marcos dos eventos, para fins de análise e aprovação. 

6.8 Obrigações das Partes  

6.8.1 Obrigações da Contratada 
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Sem prejuízo das disposições das cláusulas e em cumprimento as suas obrigações 

contratuais, além das decorrentes de lei e de normas regulamentares, constituem obrigações 

específicas da Contratada: 

a) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/ qualificação na 

fase da licitação; 

b) Manter contingente suficiente de profissionais, de forma a atender e garantir o 

cumprimento das obrigações assumidas, nos horários contratados, obedecidas às 

disposições da legislação trabalhista vigente; 

c) Responsabilizar-se integral e diretamente pelos trabalhos contratados e mencionados 

em quaisquer dos documentos que integram o instrumento contratual, nos termos da 

legislação vigente e das normas e procedimentos internos da CONTRATANTE; 

d) A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou 

defesa, por qualquer elemento, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

qualquer esquecimento das cláusulas e condições destas especificações; 

e) A CONTRATADA não poderá executar qualquer trabalho que não seja autorizado 

pela Fiscalização da CONTRATANTE, salvo os eventuais de emergência, 

necessários à estabilidade ou segurança dos trabalhos do pessoal encarregado dos 

mesmos; 

f) Deverá dispor de no mínimo um responsável técnico de nível superior em áreas 

correlatas ao objeto contratado (engenharia, geologia, etc.) que deverá ser 

devidamente registrado no Conselho Regional correspondente, para planejar todas as 

atividades previstas nessa especificação, bem como responsabilizar-se pela execução 

dos serviços em conformidade com a legislação e com o meio ambiente; 

g) Fornecerá EPIs (equipamentos de proteção individual) e EPCs (equipamentos de 

proteção coletiva) para os empregados em serviço de campo, conforme determinado 

pelas normas e regulamentos vigentes e de acordo com a necessidade de cada 

trabalho; 

h) A CONTRATADA deve comunicar imediatamente ao Administrador/Fiscal do 

contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que 

sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
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i) A CONTRATADA obriga-se a indenizar os prejuízos causados a CONTRATANTE; 

coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência da execução dos serviços, 

às suas expensas, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE;  

j) Por ocasião do recebimento da Autorização de Serviços a CONTRATADA será 

informada do período de execução dos mesmos, e sob nenhum pretexto os trabalhos 

poderão ser executados fora do período estabelecido. A não observância do aqui 

disposto sujeitará a aplicação das sanções estabelecidas no Instrumento Contratual; 

A contratada não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por 

qualquer elemento, desconhecimento do local de realização dos serviços. 

6.8.2 Obrigações da Contratante 

Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se 

a: 

a) Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos 

serviços contratados; 

b) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato; 

c) Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

d) Liberar, em tempo hábil, as áreas necessárias à execução dos serviços. 

e) Divulgar a Visão, a Missão e as Políticas de Qualidade, de Segurança e Saúde do 

Trabalho, de Qualidade em Laboratórios e Meio Ambiente, que compõem o Sistema 

Integrado Sabesp, dando ciência de seus objetivos às partes interessadas. 

6.9 Acompanhamento e Fiscalização 

A fiscalização dos serviços executados é de responsabilidade da CONTRATANTE, 

através de fiscais nomeados pelo administrador. 

Fica reservada à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, duvidoso, omisso, não previsto neste Termo de Referência, que de qualquer forma, se 

relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com os serviços em questão e seus 

complementos; 

A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar a disposição da fiscalização os 

meios necessários e aptos para permitir a inspeção dos serviços, dos materiais, ferramentas e 

equipamentos, independentemente dos serviços e para efeito de faturamento. 
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A existência e a atuação da fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única 

integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços e suas implicações 

próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, Código Civil e demais leis ou 

regulamentos vigentes. 

A CONTRATADA deverá aceitar integralmente todos os métodos de inspeção, 

verificação e controle adotados pela fiscalização, em todos e quaisquer material, equipamento e 

local referentes aos serviços.  

Todas as orientações dadas pela fiscalização ao preposto, dentro de sua modalidade, serão 

consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA. Por outro lado, todo e 

qualquer ato praticado ou decisão tomada pelo preposto da CONTRATADA, ou ainda omissões 

de responsabilidade do mesmo, serão considerados, para todo e qualquer efeito, como tendo sido 

a CONTRATADA. 

O Preposto deverá estar sempre em condições de atender à fiscalização e prestar-lhe 

todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, sua programação, as 

peculiaridades das diversas tarefas e tudo que a fiscalização reputar necessário e útil e que se 

refira diretamente ou indiretamente aos serviços e suas implicações. 

A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis, ou não, os 

serviços e rejeita-los total e/ou parcialmente, sempre que julgar necessário por motivos técnicos, 

de segurança, disciplinar ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por 

outra ordem da fiscalização. 

A CONTRATADA não deverá iniciar nenhum serviço sem a análise prévia e aprovação 

da fiscalização, assim como não poderá realizar nenhum serviço, que não esteja contemplado na 

planilha de orçamento, sem a aprovação por escrito do Administrador do contrato. 

Reforça-se quanto à importância e a devida confiabilidade das informações prestadas pela 

CONTRATADA, pois a fiscalização será pontual e, portanto, a quebra de confiança será vista 

como quebra de regra, o que sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas em contrato. 

6.10 Pagamento 

As medições dos serviços serão feitas nos exatos termos estabelecidos na Planilha de 

Orçamento, nas Regulamentações de Preços e Critérios de Medições, bem como nas 

Especificações Técnicas. Somente serão medidos os serviços e fornecimentos previstos no 

instrumento contratual e efetivamente aceitos pela fiscalização. 
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Não será admitido desconhecimento de nenhum elemento que fez parte integrante do 

edital que originou o contrato, em especial as Regulamentações de Preços e Critérios de 

Medições.  

Ressalte-se que não serão medidos os serviços executados em desacordo com a Planilha 

de Orçamento, Regulamentações de Preços e Critérios de Medições, Especificações Técnicas, 

bem como aqueles originados de interpretação equivocada. Eventuais dúvidas que surgirem, a 

CONTRATADA deverá solicitar formalmente os esclarecimentos à fiscalização com 

anterioridade a sua execução ou aplicação. 

Todos os documentos deverão estar assinados pelo preposto pela CONTRATADA.  

Todas as divergências devem ser sanadas no respectivo período de medição, não sendo 

aceita reivindicação no balanço final do contrato. 

O pagamento será efetivado 30 dias após a aprovação da medição pela CONTRATANTE. 

6.11. Subcontratação 

A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato. 

A CONTRATADA não poderá subcontratar os serviços que compõem o escopo deste 

instrumento. 

A CONTRATADA não poderá terceirizar os serviços necessários para a realização do 

escopo deste contrato sem prévia anuência da SABESP. 

As atividades/tarefas/serviços não estratégicos, materiais, acessórios, instrumentais ou 

complementares ao escopo são passíveis de terceirização. 

 A CONTRATADA deverá solicitar, por escrito, anuência expressa da CONTRATANTE 

para terceirizar os serviços necessários para a realização do escopo deste contrato, informando 

e/ou apresentando: 

(i) nome e endereço da empresa a ser terceirizada; 

(ii) nome e endereço dos titulares e prepostos da empresa a ser terceirizada; 

(iii) serviços a serem terceirizados; 

(iv) data prevista para o início e conclusão dos serviços a serem terceirizados. 
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6.12 Sanções 

Sem prejuízo da utilização pela CONTRATANTE da faculdade deste termo de contrato, a 

não observância do cronograma contratual sujeitará, cumulativamente a CONTRATADA às 

seguintes multas: 

a) Por dia de atraso verificado com relação a cada data-marco, até o prazo de 

adimplemento do item em atraso. 

b) Por dia de atraso verificado com relação ao prazo final do contrato ou verificado 

atraso no cumprimento da entrega do Planejamento Prévio. 

 A inadimplência de quaisquer das obrigações previstas neste contrato, ou a má qualidade 

dos trabalhos sujeitará a CONTRATADA à seguinte multa, aplicável a critério da 

CONTRATADA, independentemente das sanções determinadas pela legislação pertinente. 

Os valores apurados das sanções serão descontados dos pagamentos devidos ou da 

garantia contratual ou pagos em dinheiro, e quando for o caso, cobrados judicialmente. 

Pela inexecução total e parcial do contrato ou violação das normas e procedimentos 

internos da CONTRATANTE citados no Edital, ressaltando-se as pertinentes à Legislação 

Trabalhista e Previdenciária, Segurança do Trabalho, Medicina Ocupacional e Meio Ambiente, a 

CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções: 

a) Advertência inclusive quando imputado à CONTRATADA o conceito 

“insuficiente” nas avaliações; 

b) Multas; 

c) Suspensão temporária, proibição de participação em licitações e impedimento de 

contratar no âmbito do Governo do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto 

n° 48.999, de 29 de setembro de 2004, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, 

conforme art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, inciso III do artigo 87 

da Lei 8666/93 e art. 16 do Regulamento da Licitação na Modalidade Pregão 

Utilizando-se dos Recursos da Tecnologia da Informação, publicado no D.O.E. – 

Empresarial de 02/10/2003, com alterações publicadas no D.O.E./Empresarial de 

13/01/2007. Em caso de rescisão contratual, o prazo de suspensão cadastral será 

no mínimo de 12 (doze) meses;  
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Estadual, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida 

sua reabilitação perante a própria Administração Pública Estadual. 

e) Proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até 3 (três) 

anos, consoante artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal nº 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, 

independentemente de sua responsabilização na esfera criminal. 

A aplicação das Sanções somente ocorrerá após assegurado o contraditório e a prévia 

defesa, nos termos da legislação vigente. 

6.13 Informações Complementares 

A este contrato aplicam-se, as disposições da Lei nº 12.846, de 01/08/2013, de 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 

administração pública, com vigência a partir de 28/01/2014 e o Decreto Estadual nº 60.106, de 

29 de janeiro de 2014, que disciplina a aplicação, no âmbito da Administração Pública Estadual, 

de dispositivos da Lei Federal nº 12.846/13. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho surgiu a partir da necessidade da Concessionária responsável pelos 

serviços de abastecimento público do município em aumentar sua capacidade de produção de 

água e consequentemente da obtenção ou ampliação das outorgas de utilização de captações 

superficiais de água bruta, adequando as vazões das outorgas de uso às vazões de demanda da 

população fixa e flutuante (vazões de tratamento e de distribuição), uma vez que já está captando 

vazões acima das outorgadas, nos períodos de Alta Temporada de Verão. 

Com a necessidade identificada, é preciso fazer um estudo hidrológico muito bem 

detalhado, avaliando a capacidade de suporte dos recursos hídricos passíveis de utilização, 

verificando se utilizando critérios menos restritivos (vazões > 50% Q7,10 ou utilização do Q95) é 

possível garantir o abastecimento público ao Município de Ilhabela ou se será necessário a busca 

por fontes alternativas de água, como por exemplo a perfuração de poços profundos, 

dessalinização de água salobra e outras alternativas possíveis, desde que justificadas técnica e 

economicamente. 

Além do estudo presente, serão instalados pontos de medições fluviométricos para 

composição de banco de dados a ser utilizado em projetos e estudos futuros. 

A contratação deste serviço irá auxiliar na elaboração dos planos de investimentos tanto 

da concessionária quanto da municipalidade, apresentando um panorama real da situação e dos 

custos necessários para solução desta problemática. 

Os resultados deste trabalho poderão quebrar paradigmas, culminando em investimentos 

de soluções inovadoras, além de servir como embasamento técnico para possibilidade de 

alteração nos critérios utilizados para concessão de outorgas. 

Das alternativas indicadas, no caso de apresentarem custos operacionais elevados, este 

trabalho será o passo inicial para outros estudos, que visem adequação da receita com os 

investimentos necessários. 

Portanto conclui-se que o resultado prático deste trabalho poderá servir como guia para 

elaboração dos planejamentos futuros, servindo de base para a reavaliação do Plano Municipal. 
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