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RESUMO 

As perdas de água constituem um problema mundial, e não se apresentam apenas 

como um problema técnico e econômico, restrito à esfera de ação de uma operadora 

local ou regional. A região do litoral norte do estado de São Paulo possui um 

aumento populacional no verão que chega a quatro (4) vezes a população do resto 

do ano, evidenciando a escassez hídrica na região. Os fatores políticos, 

econômicos, sociais, tecnológicos e legais, que, apesar de voltados a auxiliar na 

manutenção dos recursos hídricos da região, dificultam a utilização dos recursos 

existentes e a busca de novos recursos. Esse trabalho apresenta um projeto de 

intervenção como uma solução para a escassez hídrica em parte do município de 

São Sebastião, localizado no litoral norte do estado de São Paulo, atendido pelas 

bacias hidrográficas dos Rios São Francisco e Juqueriquerê. A distribuição atual 

desfavorece o controle de pressão, pois possui parte da infraestrutura antiga. O 

objetivo do projeto de intervenção é alterar a distribuição pressurizada em marcha 

por uma distribuição por gravidade em três bairros do município de São Sebastião, 

com consequente redução das perdas de água tratada e distribuída, conseguindo, 

assim, aumentar a oferta de água tratada e distribuída, sem aumento das vazões de 

água retiradas de seus mananciais. 

Palavras-chave: Água. Distribuição. Perdas. Pressão. 
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ABSTRACT 

Water losses are a global problem, and not only as a technical and economic 

problem, restricted to the sphere of action of a local or regional operator. In the 

summer, the north coast of the state of São Paulo has a population increase that 

reaches four (4) times more than the population from the rest of the year, potentiating 

the water shortage. The political, economic, social, technological and legal factors, 

interposes against exploring the water resources of the region. This work presents an 

intervention project as a solution to water scarcity in part of the municipality of São 

Sebastião on the north coast of the state of São Paulo, served by the hydrographic 

basins of the São Francisco and Juqueriquerê rivers. The current distribution is 

unfavorable to pressure control because it has some of the old infrastructure. The 

objective of the intervention project is to change the pressurized distribution 

underway by a gravity distribution in three districts of the municipality of São 

Sebastião, with consequent reduction of treated and distributed water losses, thus 

increasing the supply of treated and distributed water, without increasing the flow of 

water from its sources. 

Keywords: Water. Distribution. Loss. Pressure. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Problema 
Uma das principais prioridades das populações é o atendimento por sistemas 

de abastecimento de água em quantidade e qualidade adequadas, pela importância 

para atendimento as suas necessidades relacionadas à saúde e ao desenvolvimento 

industrial (TSUTIYA, 2006). 

Do ponto de vista dos recursos hídricos existentes no planeta, tanto os 

superficiais quanto os subterrâneos, verificam-se diversos usos demandados pelas 

populações e pelas atividades econômicas, alguns deles resultando em perdas entre 

o volume de água captado e o volume que retorna ao curso de água1 e outros em 

que essas perdas não se verificam2, embora possam implicar alteração no regime 

hidrológico ou na qualidade desses recursos (HELLER, 2010, p.38). 

As perdas de água constituem um problema mundial e não se apresentam 

apenas como um problema técnico e econômico, restrito à esfera de ação de uma 

operadora local ou regional (FILHO, 2015, p.11). A questão tem implicações mais 

amplas, com repercussões mais significativas nos seguintes aspectos (EUROPEAN 

COMMISSION, 2014)3: 

� Políticos: envolvem questões relativas às entidades responsáveis pelos 

serviços, agências de governo, linhas de financiamento para o setor e 

a mídia; 

� Econômicos: envolvem os custos dos volumes perdidos e não 

faturados, os custos operacionais4 e os investimentos para as ações de 

redução ou manutenção das perdas, importantes para a 

sustentabilidade das empresas; 

� Sociais: envolve o uso racional da água, o pagamento ou não pelos 

serviços, as questões de saúde pública e a imagem das operadoras 

perante a população; 

� Tecnológicos: envolvem as interações entre o conhecimento técnico e 

as tecnologias, ferramentas e metodologias disponíveis para as 

atividades típicas do combate às perdas (FILHO, 2015, p.11); 

                                                
1 Usos consuntivos. 
2 Usos não consutivos. 
3 Sigla PESTLE, em inglês. Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental; 
PESTAL, em português. 
4 Energia elétrica, produtos químicos no processo de potabilização da água, etc.. 
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� Legais: envolvem a legislação para o setor, licenças e a respectiva 

regulação; 

� Ambientais: envolvem a utilização e gestão de recursos hídricos e 

energéticos e impactos das obras de saneamento. 

No caso específico deste trabalho, a região do litoral norte do estado de São 

Paulo possui as características mostradas anteriormente somadas as 

particularidades de uma região com um aumento populacional no verão5 que chega 

a quatro (4) vezes a população do resto do ano, potencializando a escassez hídrica 

com os fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos e legais, se interpondo 

ora a favor, ora contra, os recursos hídricos da região. 

O projeto de intervenção apresentado neste trabalho foi idealizado para 

execução no município de São Sebastião. 

São Sebastião é um município do Estado de São Paulo, localizado no litoral 

norte do estado6, tendo como limites o município de Caraguatatuba ao Norte, o 

Oceano Atlântico a Leste, o município de Bertioga ao Sul e o município de 

Salesópolis a Noroeste.  

A população observada pelo censo de 20107 foi de 73.942 habitantes, e a 

área é de 399,7 km², o que resulta numa densidade demográfica de 185 

habitantes/km². 

O principal acesso para São Sebastião é a Rodovia Doutor Manuel Hipólito 

Rego (BR-101), no trecho que vai de Caraguatatuba a Bertioga. 

A Figura 1 a seguir apresenta a localização do município de São Sebastião no 

Estado de São Paulo: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
5 Cerca de 1 milhão de turistas são esperados durante a temporada de verão em Caraguá, São 
Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-
regiao/verao/2018/noticia/operacao-verao-reforca-policiamento-nas-cidades-do-litoral-norte-de-
sp.ghtml. 
6 Situado na microrregião de Caraguatatuba. 
7 Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
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Figura 1 Ilustração - Localização do município de São Sebastião no Estado de São Paulo. 

 

Fonte: Diagnóstico e estudo de concepção – consolidação. Relatório Técnico RC – Final – Volume II. 

SABESP. 2015, p. 36. 

 

O sistema de abastecimento de água do município de São Sebastião é 

composto por seis sistemas produtores principais operados pela SABESP8, quais 

sejam: Porto Novo/São Francisco, Guaecá/Barequeçaba, Toque-Toque Grande, 

Maresias/Paúba, Boiçucanga, Cristina/Juquehy. 

O Sistema Integrado Caraguatatuba - São Sebastião é composto por dois (2) 

sistemas produtores, o sistema produtor Porto Novo, no município de 

Caraguatatuba, e sistema produtor São Francisco, no município de São Sebastião. 

No município de São Sebastião esses sistemas são responsáveis pelo atendimento 

da divisa com o município de Caraguatatuba até a região central do município, como 

mostra a Figura 2 a seguir: 

 

Figura 2 – Visualização do Sistema Integrado Caraguatatuba / São Sebastião. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
                                                
8 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. 
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O Sistema Produtor Porto Novo pertence à sub-bacia do Rio Juqueriquerê e é 

o principal sistema produtor desse sistema de abastecimento, com cerca de 75% do 

volume fornecido à população.  

O sistema Produtor São Francisco tem como manancial o Rio São Francisco, 

localizado na sub-bacia do Rio São Francisco. Essa captação é muito sensível às 

alterações na vazão do Rio São Francisco, pois há muitos desvios por usos 

clandestinos desse manancial a montante da captação. 

Esses dois (2) sistemas atendem os bairros de Canto do Mar, Enseada, 

Jaraguá, Cigarras, São Francisco, Portal da Olaria, Arrastão, Pontal da Cruz, 

Reserve Du Moulin, Praia Deserta, Porto Grande, Vila Amélia, Centro, Olaria, 

Topolândia e Topovaradouro. 

A área estudada para elaboração desse projeto é a região dos bairros Porto 

Grande, Praia Deserta e Pontal da Cruz, conforme indicado na Figura 3 a seguir: 

 

Figura 3 – Visualização dos Bairros Pontal da Cruz, Praia Deserta e Porto Grande. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O problema desses dois sistemas produtores é a escassez hídrica, que já é 

uma realidade no sistema São Francisco, e pode vir a se tornar uma realidade em 

médio prazo no caso do sistema Porto Novo. 

Segundo uma notícia da Câmera de Planejamento e Assuntos Institucionais 

do PortalSigRH (2014), Conflitos pelo uso da água no Litoral norte do Estado de São 
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Paulo, da CBH-LN9, a escassez hídrica na bacia do Rio São Francisco é uma 

realidade desde 2010. 

 

Embora seja possível afirmar que no cômputo geral do Litoral Norte a 
disponibilidade de água para os diversos fins é muito grande, quando 
analisamos determinadas bacias hidrográficas específicas, a situação se 
torna preocupante. Por exemplo, em 2010 verificamos que as bacias 17 – 
Rio São Francisco, e 21 – Rio Maresias (ambas em São Sebastião) 
apresentam situações críticas de disponibilidade hídrica, ou seja, o volume 
total de água outorgado ou cadastrado é superior a 50%, no caso da bacia 
do Rio Maresias, e 100% no caso do Rio São Francisco, o que ultrapassa 
os limites recomendados para garantia da manutenção da vida aquática e 
demais usos do corpo d’água. (Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral 
Norte, 2014) 

 

Na mesma região, o índice de perdas por ramal de distribuição é de 340 

litros/ramal.dia ou, para cada ligação de água, perde-se 340 litros de água por dia. 

Esse indicador é utilizado pela SABESP e pela IWA10. 

Resumindo, o problema da região estudada é escassez hídrica com um índice 

de perdas de água muito alto. 

 

1.2 Justificativa 
No município de São Sebastião, a região estudada apresenta um grande 

índice de perdas de água tratada e um manancial com escassez hídrica, por isso há 

duas frentes de atuação para evitar o desabastecimento público. 

Uma dessas frentes é a busca de um novo manancial em uma região que já 

tem 75% de sua água distribuída vinda do município vizinho, Caraguatatuba, ou 

seja, uma frente não muito fácil de ser trabalhada. 

A segunda frente é a de reduzir o nível de perdas em uma região cuja 

distribuição atual desfavorece o controle de pressão e que possui parte da 

infraestrutura antiga, que vem sendo substituída gradativamente ano a ano pela 

Operadora11 do SAA12. 

                                                
9 PortalSigRH. Conflitos pelo uso da água no Litoral Norte do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/382/news/64. Acessado: 14/04/2018. 
10 International Water Association - é uma organização sem fins lucrativos e centro de conhecimento 
para o setor de águas, com mais de 60 anos de experiência conectando profissionais de águas em 
todo o mundo para encontrar soluções para os desafios mundiais de recursos hídricos. A IWA 
trabalha com uma ampla gama de questões cobrindo todo o ciclo da água, com três programas 
(Bacias do Futuro, Cidades do Futuro, Serviços de Água e Saneamento) que trabalham para atingir 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e abordar a ameaça ao abastecimento de água 
sustentável pela mudança climática. A IWA está sediada em Londres, com uma secretaria global 
baseada em Haia e escritórios em Pequim, Bangkok, Nairobi e Cingapura. Wikipedia. 
11 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. 
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A atuação na redução de perdas de água distribuída no momento é a opção 

mais viável técnica e financeiramente. 

Tecnicamente porque a SABESP possui o conhecimento para implantar as 

melhorias técnicas indicadas no projeto de intenção deste TCC13. 

Financeiramente porque a mesma SABESP é responsável por cerca de 27% 

do investimento em saneamento básico feito no Brasil14 e que consegue captar 

recursos de investimento no mercado financeiro. 

Essa redução de perdas postergará investimentos na adução de água do 

município de Caraguatatuba para o município de São Sebastião, investimentos 

esses que podem ser relocados para a procura de novos mananciais, visto que, dos 

mananciais utilizados atualmente, apenas o Rio Claro ainda tem recursos hídricos e 

o Rio São Francisco está utilizando 100% de seu hídrico. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Geral 
O objetivo do projeto é alterar a distribuição que hoje é pressurizada em 

marcha por uma distribuição por gravidade nos bairros Porto Grande, Praia Deserta 

e Pontal da Cruz, no município de São Sebastião, reduzindo as perdas de água 

distribuída nessa região. 

A SABESP é a empresa que opera os sistemas de água e esgoto em todo o 

litoral norte do estado de São Paulo e que deverá executar ou contratar a execução 

desse projeto. 

 

1.3.2 Específicos 
� Reduzir as perdas de água tratada provenientes de vazamentos 

oriundos de falhas de infraestrutura existentes nas redes; 

� Manter a distribuição mesmo com falta de energia elétrica; 

� Economia de custo referente ao tratamento de água15. 

 

                                                                                                                                                   
12 Sistema de abastecimento de água. 
13 Trabalho de conclusão de curso. 
14 http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=505. 
15 Produtos químicos, energia elétrica, mão de obra especializada, custos de captação e adução da 
água bruta, etc.. 
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1.4 Metodologia 

1.4.1 Planejamento 
O planejamento divide-se em: 

� Identificação do problema; 

� Objetivos a serem alcançados; 

� Definição dos indicadores de controle; 

� Definição preliminar do projeto a ser executado; 

� Justificativa para a execução do projeto; 

� Estimativa preliminar de custos para execução do projeto; 

� Captação de recursos; 

� Estimativa preliminar de recuperação com a execução do projeto; 

� Aprovação para continuidade do projeto. 

1.4.2 Elaboração do projeto 
A elaboração do projeto é composta por: 

� Elaboração do projeto executivo; 

� Elaboração de planilha de preços preliminar; 

� Revisão do projeto executivo; 

� Revisão da planilha de preços; 

� Aprovação do projeto executivo e planilha de preços. 

1.4.3 Elaboração do pacote técnico e edital 
A elaboração do pacote técnico é composta por: 

� Elaboração do termo de referência e anexos; 

� Aprovação dos recursos; 

� Elaboração do edital; 

� Publicação do edital; 

� Abertura da concorrência ou tomada de preço; 

� Processo da licitação, com os preços e prazos do processo em si; 

� Encerramento da licitação, declaração do vencedor, recursos e 

publicação do vencedor, etc.; 

� Recebimento e conferência da documentação do vencedor. Caso haja 

empecilhos legais para o vencedor, será verificada a proposta e 

documentação do segundo colocado e assim por diante, até que se 
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tenha um vencedor ou, em caso de nenhum vencedor, se inicia um 

novo processo; 

� Assina-se contrato para execução da obra. 

1.4.4 Escopo da obra 
A obra será composta por: 

� Instalação de registros de parada para criar um setor de abastecimento 

e distritos de medição e controle16 com uma única entrada de água em 

cada um; 

� Instalação de válvulas redutoras de pressão17 (VRPs) para controle de 

pressão18; 

� Instalação de Controladores para as VRPs para adequar as pressões 

nas redes de água nos horários de acordo com o consumo; 

� Instalação de macromedidores de água para o setor de abastecimento 

e os DMCs para auxiliar no controle do consumo; 

� Fechamento de anel da rede principal de distribuição; 

� Interligações de pequenos trechos de redes de distribuição para 

auxiliar na equalização das pressões. 

1.4.5 Execução da obra 
A execução da obra é composta por: 

� Reuniões de planejamento com a CONTRATADA antes do início da 

execução da obra19; 

� Ajustes nos marcos de controle do cronograma de execução da obra 

definido no edital; 

                                                
16 DMC - Distrito de medição e controle é uma área com uma ou mais entradas de água com medição 
de vazão utilizada para medição de vazão a fim de auxiliar no controle e ações relacionadas a 
redução de perdas físicas de água, devendo atender a NBR 12218. SABESP. 
17 VRP - Válvula Redutora de Pressão é um equipamento mecânico, acionado hidraulicamente, que 
permite regular a pressão à jusante proporcionando a redução de vazão dos vazamentos, sendo que 
sua utilização é recomendada em áreas onde as pressões médias estejam acima do estabelecido 
pela NBR 12218/1994, entre 100 KPa (aproximadamente 10 mca) de pressão dinâmica e 500 KPa 
(aproximadamente 51 mca) de pressão estática. Norma Técnica Sabesp 299 - Válvula Redutora de 
Pressão Tipo Globo - DN 50 a 600. 
18 Uma VRP na sua implantação requer, obrigatoriamente, uma área de atuação bem definida na rede 
de distribuição de água, isolada por registros limítrofes, divisa natural (rio, fim de rede com descarga 
etc.) configurando um subsetor (zona de pressão) ou um Distrito de Medição e Controle (DMC). 
Norma Técnica Sabesp 299 - Válvula Redutora de Pressão Tipo Globo - DN 50 a 600.  
19 Definição de fiscalização, tipos de serviços a serem executados a noite, contatos, entregas de 
documentos, etc. 
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� Assina-se a autorização de serviços quando a empresa está pronta 

para executar os serviços; 

� Início da execução do projeto; 

� Fiscalização por frente de obra; 

� Controle da execução dos serviços e operação dos equipamentos 

instalados; 

� Medição e pagamento dos serviços executados. 

1.4.6 Controle do processo 
Antes, durante e após a obra é necessário o controle de indicadores para 

avaliar se os objetivos foram atingidos. 

Nesse sentido, deverão ser acompanhados os seguintes indicadores: 

� Pressões do sistema de distribuição de água tratada na região; 

� Número de vazamentos por região (rua e bairro) e tipo (cavalete, ramal 

predial e rede de distribuição); 

� Volume produzido20; 

� Volume micromedido21. 

Por isso será necessário criar marcos de controle e analisar esses 

indicadores em cada marco para que se conheça o sucesso atingido. 

 

  

                                                
20 Macromedição – é a referência principal de todo o Balanço Hídrico, realizada na apuração dos 
volumes produzidos nas Estações de Tratamento de Água – ETA, disponibilizados à distribuição ou 
mesmo apurados em subsetores ou outras compartimentações operacionais das redes de 
distribuição de água. TARDELLI. 2015, p.18. 
21 Micromedição – é a apuração dos volumes de água na entrada dos consumidores finais 
(residências, imóveis comerciais, industriais), em que são feitas leituras periódicas nos hidrômetros 
instalados. TARDELLI. 2015, p.18. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
Segundo TSUTIYA (2006, p.09), entende-se por concepção de sistema de 

abastecimento de água o conjunto de estudos e conclusões referentes ao 

estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições necessárias e 

suficientes para a caracterização completa do sistema a projetar. 

Ainda segundo TSUTIYA, os principais objetivos de uma concepção de 

sistema de abastecimento são: 

� Identificação e quantificação dos fatores intervenientes com o sistema; 

� Diagnóstico do sistema existente; 

� Estabelecimento de todos os parâmetros básicos do projeto; 

� Pré-dimensionamento das unidades dos sistemas; 

� Escolha da melhor alternativa técnica, econômica e ambiental; 

� Estabelecimento das diretrizes gerais do projeto e estimativas de 

serviços a serem executados. 

Antes de ser entendida a relação desses objetivos e do projeto em si no 

município de São Sebastião, deve-se conhecer alguns componentes de um sistema 

de abastecimento. 

Manancial – é o corpo de água superficial ou subterrâneo, de onde é retirada 

a água para abastecimento. 

Captação – é o conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou 

montados junto ao manancial, para a retirada de água para o sistema de 

abastecimento. 

Estação Elevatória – é o conjunto de obras ou equipamentos destinados a 

recalcar a água para a unidade seguinte do sistema de abastecimento. 

Booster – é uma estação elevatória destinada a aumentar a pressão e/ou 

vazão e adutoras ou redes de distribuição de água. 

Adutora – canalização que se destina a conduzir água entre as unidades que 

precedem a rede de distribuição. 

Estação de Tratamento de Água – é o conjunto de unidades destinado a tratar 

a água de modo a adequar as suas características físico-químicas aos padrões de 

potabilidade exigidos em lei. 

Reservatório – é o elemento do sistema de distribuição de água destinado a 

regularizar as variações entre vazões de adução e de distribuição, e condicionar as 

pressões na rede de distribuição. 
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Rede de Distribuição – é a parte do sistema de abastecimento de água 

formada por tubulações e acessórios destinada a colocar água potável à disposição 

dos consumidores, de forma contínua, em quantidade e pressão recomendada. 

Todo projeto de um sistema de abastecimento deve atender às normas da 

ABNT22. 

Em relação às perdas de água existe um conceito real do Crescimento 

Natural das Perdas, no qual os volumes de água perdidos crescem naturalmente 

(TARDELLI, 2015, p.26), pois: 

� As tubulações se deterioram e o número de vazamentos nas redes e 

nos ramais gradativamente vai aumentando; 

� Os hidrômetros se desgastam com o tempo e o funcionamento dos 

mecanismos internos do medidor é prejudicado, incorrendo em 

aumento gradual do erro no volume medido pelo mesmo; 

� Ao fraudar uma ligação, e perceber que isso não suscitou nenhuma 

reação da operadora de saneamento, o cliente se sente incentivado a 

sugerir a outros clientes um procedimento semelhante, aumentando a 

perdas por fraudes. 

O documento técnico de apoio do PNCDA23, Controle de Pressão na Rede de 

1999, deixa claro sua posição entre abastecimento e perdas de água tratada. 

 

Cada setor de abastecimento é definido pela área suprida por um 
reservatório de distribuição (apoiado, semienterrado ou enterrado), 
destinado a regularizar as variações de adução e de distribuição e 
condicionar as pressões na rede de distribuição. O abastecimento de rede 
por derivação direta de adutora ou por recalque com bomba de rotação é 
altamente condenável, pois o controle de pressões torna-se praticamente 
impossível diante das grandes oscilações de pressão decorrentes de tal 
situação. 
Caso o reservatório se situe dentro da área desse setor, na setorização 
clássica é necessária a existência de um reservatório elevado, cuja principal 
função é condicionar as pressões nas áreas de cotas topográficas mais 
altas que não podem ser abastecidas pelo reservatório principal. (PNCDA, 
1999, p.20) 

 

Ainda segundo este mesmo documento, em uma setorização chamada 

clássica, tem dois (2) pontos de controle.  

                                                
22 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
23 PNCDA – Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Agua do Governo Federal. 
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O ponto de cota mais baixa, que deve atingir a pressão estática de no máximo 

50 mca24, e o ponto de cota mais alta, que deve atingir no mínimo 10 mca, para 

atender a NBR 12218/1994. 

Já a figura 4 a seguir demonstra um abastecimento por gravidade a partir de 

um reservatório apoiado e um reservatório elevado. 

 

Figura 4 Ilustração – Esquema de Setorização Clássica - Abastecimento por gravidade. 

 
Fonte: PNCDA, Programa nacional de combate ao desperdício de água. Controle da pressão na rede: 

Documento técnico de apoio. Brasília. Secretária especial de desenvolvimento urbano. 1999, p.21. 

 

A figura 5 a seguir demonstra um abastecimento em marcha, situação atual 

do sistema em estudo. 

 

Figura 5 – Esquemático do Sistema Arpoador/Centro do município de São Sebastião.

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

                                                
24 mca – metro de coluna de água é uma unidade de pressão utilizada no Brasil também no 
saneamento tanto para água quanto para esgoto. 
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Complementando as informações acima, esse mesmo documento, Controle 

de Pressão na Rede, apresenta as válvulas redutoras de pressão da seguinte 

maneira: 

As variações topográficas ligadas às perdas de carga dentro de uma zona 
de pressão favorecem a utilização de válvulas redutoras de pressão, 
visando manter pressões na rede inferiores a 30 mca. (PNCDA, p.22) 

 

Segundo o relatório do PNCDA (1999, p.21), cada localidade, mesmo aquelas 

de porte muito pequeno, é única em termos da solução para seu abastecimento de 

água. Por isso, não se pode propor projetos padrão para sistemas que sejam 

adotados em todas as localidades que se enquadram em determinados critérios. 
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
O Município de São Sebastião tem no turismo boa parte da movimentação de 

sua economia com a prestação de serviços como hotéis, pousadas e restaurantes. 

Além das praias, possui diversos pontos turísticos25. 

 

3.1 Captações 

3.1.1 Rio Claro 
No sistema Porto Novo estão implantadas duas captações superficiais: Alto 

Rio Claro e Baixo Rio Claro. A capacidade nominal projetada, das duas captações 

em conjunto, é de 550 l/s. Atualmente é retirada na alta temporada uma vazão de 

225 l/s da captação Alto Rio Claro e 119,6 l/s da captação Baixo Rio Claro, ambas 

acima das outorgas em momentos de pico e dentro das outorgas na média do 

período (Unidade de Negócio do Litoral Norte. SABESP, 2017). 

A captação Alto Rio Claro conta com sistema de gradeamento e caixa de 

areia. A partir da caixa de areia, a água bruta captada segue por meio de uma 

adutora até a ETA Porto Novo. 

A adução do sistema Alto Rio Claro é feita por uma adutora de ferro dúctil 

com aproximadamente 12 km de extensão e diâmetro de 400 mm, por gravidade, 

com destino à ETA Porto Novo.  

A captação Baixo Rio Claro é realizada por meio de comportas com 

gradeamento na margem do rio, existindo no local um represamento e uma Estação 

Elevatória de Água Bruta com duas (2) bombas, uma em funcionamento e uma 

reserva, para vazão de 450 l/s.  

Essa estação elevatória recalca diretamente do reservatório de acumulação, 

situado próximo da captação, para a ETA Porto Novo. A linha de recalque tem 

extensão aproximada de 5 km e diâmetro de 700 mm, em PEAD26. 

3.1.2 São Francisco 
O Sistema Produtor São Francisco tem como manancial o rio de mesmo 

nome, sendo sua vazão média captada de 48 l/s. A captação é feita por barragem de 

nível com gradeamento e caixa de areia.  

                                                
25 Plano Diretor do Município de São Sebastião. 
26 PEAD – em inglês conhecido como HDPE ou PE-HD - Polietileno de Alta Densidade; densidade 
igual ou maior que 0,941 g/cm³. Tem um baixo nível de ramificações, com alta densidade e altas 
forças intermoleculares. A produção de um bom PEAD depende da seleção do catalisador. Wikipedia. 
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A água captada, após ser submetida ao gradeamento e desarenação, segue 

por gravidade a um reservatório intermediário, de onde segue para a ETA São 

Francisco. A Figura 6 a seguir mostra parte da captação São Francisco. 

 

Figura 6 – Captação São Francisco. 

 

Fonte: Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de São Sebastião (2012, p.35). 

 

3.2 Tratamento de Água 

3.2.1 ETA Porto Novo 
A ETA Porto Novo, implantada no ano de 1998, está localizada na estrada do 

Rio Claro, nº 420, no bairro Porto Novo. Sua área de influência abrange os bairros 

localizados na faixa que se estende do Centro até o Porto Novo, em Caraguatatuba, 

e também a região que vai do norte ao centro do município de São Sebastião. A 

ETA Porto Novo trata uma vazão média de 550 l/s, no limite de sua capacidade 

nominal que é de 700 I/s, funcionando 24 horas por dia, nos 365 dias do ano.  

O processo de tratamento da ETA é a flotofiltração, com a flotação ocorrendo 

sobre a camada dos filtros. As partículas são removidas com a ajuda de pequenas 

bolhas de ar a elas aderidas, que as fazem flutuar, acumulando-as na superfície e 

formando um lodo que é removido mecanicamente para um canal de descarga. A 

boa qualidade da água bruta favorece esse processo de tratamento.  

A ETA Porto Novo é composta das seguintes unidades:  

� caixa de chegada;  
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� canal de água bruta no qual ocorre a aplicação de cloro e hidróxido de 

sódio; 

�  calha Parshall na qual é medida a vazão de entrada da ETA e é 

aplicado sulfato de alumínio; 

�  canal de distribuição; 

� 3 floculadores; 

�  3 flotofiltros (abaixo dos flotofiltros a água é filtrado em um leito 

filtrante (1 m) de areia com 0,8-0,9 mm de granulometria; 

�  Tanque de contato com o uso de cloro gás; 

�  Sistema de aplicação de ácido fluorsilícico e soda cáustica para 

correção de pH; 

�  Casa de química; 

�  Sala dos sopradores; 

� Laboratório; 

� Subestação elétrica; 

� Prédio de cloração. 

Após o tratamento, a água é encaminhada para um tanque de contato com 

volume de 850 m³ e posteriormente para um reservatório de distribuição com 

capacidade de 1.000 m3. 

O lodo flotado é retirado por meio dos removedores horizontais que os 

encaminham a um canal de descarga e posteriormente ao córrego Perequê, afluente 

da margem esquerda do rio Juqueriquerê. As águas de lavagem dos filtros também 

são encaminhadas ao mesmo canal de descarga. Está sendo finalizado um projeto 

de tratamento do lodo e da água de lavagem dos filtros, juntamente com a 

ampliação dessa estação. A Figura 7 a seguir mostra uma visão área da ETA Porto 

Novo: 
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Figura 7 – Vista Geral da ETA Porto Novo. 

 

Fonte: Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Caraguatatuba (2011, p.37). 

  

3.2.2 ETA São Francisco 
A ETA São Francisco, em conjunto com a ETA Porto Novo, é responsável 

pelo abastecimento do sistema central do município de São Sebastião. 

As unidades de tratamento da ETA São Francisco estão instaladas junto à 

captação e tem capacidade nominal de 48 l/s. A água captada passa por uma caixa 

de areia e é conduzida por um canal até passar pelo pré-tratamento, constituído de 

cloração e fluoretação, sendo então recalcada para tratamento nos filtros rápidos.  

Em seguida, sofre nova dosagem para desinfecção e é encaminhada ao 

reservatório e à rede de distribuição por meio de duas linhas com diâmetros de 150 

mm e 250 mm. 

Trata-se de uma estação compacta que utiliza a tecnologia de filtração direta 

pressurizada dispondo ainda de um conjunto de bombas para lavagem de filtros, 

sala de comando dos filtros, casa de química com equipamento básico para análises 

de parâmetros físico-químicos, e depósitos de materiais. A Figura 8 a seguir mostra 

parte da ETA São Francisco: 
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Figura 8 Foto - Filtros da ETA São Francisco. 

 

Fonte: Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de São Sebastião (2012, p.36). 

 

3.3 Distribuição 
A distribuição para o município de São Sebastião é pela ETA Porto Novo a 

partir de uma EEAT27 situada na área da ETA, passando por mais duas EEATs no 

município de São Sebastião, misturando na rede de distribuição com a água tratada 

e distribuída da ETA São Francisco28. 

A vazão média aduzida da ETA Porto Novo é de aproximadamente 120 l/s, 

sendo direcionada para São Sebastião por meio de 02 (duas) linhas adutoras com 

300 e 400 mm de diâmetro, a rede de 300 mm abastece a parte norte do município 

de São Sebastião. E a rede de 400 mm é aduzida por duas EEATs até um 

reservatório Itatinga de 5.000 mm após a região central, no final de todo o sistema 

de abastecimento. Sendo que a segunda elevatória, além de aduzir a água até o 

reservatório Itatinga, também abastece o sistema em marcha. 

O sistema central é o principal sistema de distribuição do município de São 

Sebastião com cerca de 12.000 ligações de água, e baseia-se em um sistema 

pressurizado em marcha com um reservatório de 5.000 m3 no final do sistema que, 

devido à cota, distribui por conjunto moto bombas para cerca de 6.000 ligações de 
                                                
27 EEAT – Estação elevatória de água tratada. Trata-se de um conjunto de obras ou equipamentos 
destinados a recalcar a água tratada para a unidade seguinte do sistema de abastecimento. 
28 A distribuição da água tratada pela ETA São Francisco é realizada por duas redes de 150 e 250 
mm. 
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água. Esse sistema possui um reservatório de 1.750 m³ com cota 43 m, localizado 

próximo ao centro geográfico desse sistema, que não é utilizado para distribuição. 

Assim, o sistema é mantido pressurizado 24 horas por dia para que o reservatório de 

5.000 m³ mantenha seu nível e consequentemente a distribuição. 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

4.1 Identificação do problema 
Segundo o relatório técnico da CT-PAI / CBH-LN, apesar da UGRHI 329 

apresentar, de maneira geral, alta disponibilidade hídrica, a análise dos dados 

oficiais aponta que algumas bacias hidrográficas já se encontram em situação crítica 

de disponibilidade hídrica. Isso ocorre devido às características do relevo, que 

subdividem a área de drenagem da região em pequenas bacias hidrográficas que 

deságuam diretamente no mar. Com isso, apesar dos altos índices pluviométricos, 

as pequenas áreas de drenagem das bacias hidrográficas reduzem a capacidade de 

produção de água, o que é refletido nas estimativas da vazão de referência, 

resultando em valores baixos de Q7.10
30. A Figura 9 a seguir mostra a porcentagem 

do Q7 10 outorgada ou cadastrada pelo DAEE31: 

 

Figura 9 - Porcentagem da vazão de referência (Q7.10) outorgada ou cadastrada pelo DAEE até 

outubro de 2013. 

 

Fonte: Relatório Técnico - CBH-LN Disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas do litoral norte 

(UGRHI 03) – 2014, p.04. 

 

As bacias hidrográficas do Rio Maresias e do Rio São Francisco, ambas no 

município de São Sebastião, encontram-se com mais de 50% (cinquenta por cento) 

de suas vazões de referência outorgadas ou cadastradas para captação. De acordo 

                                                
29 UGRHI 3 - Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Litoral Norte. 
30 Q7.10 - vazão de referência, calculado com base na média mínima de vazão de 7 (sete) dias 
consecutivos em um período de retorno de 10 (dez) anos. 
31 DAEE - Departamento de águas e energia elétrica. 
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com o disposto na Lei Estadual nº 9.034 de 1994, essas bacias são consideradas 

críticas e devem ser gerenciadas de forma especial. 

A escassez hídrica32 conhecida na Bacia 17 – Rio São Francisco, que afeta 

mais a região na alta temporada33, e a captação acima do limite da outorga na Bacia 

16 – Rio Juqueriquerê na virada do ano e no carnaval são o principal problema da 

região da intervenção, lembrando que ambas pertencentes à CBHLN34. 

A região da intervenção deveria ser abastecida pela Bacia 17 – Rio São 

Francisco, que por sua escassez hídrica na alta temporada, tem 75% de sua água 

distribuída oriunda da Bacia 16 – Rio Juqueriquerê35, pertencente ao município de 

Caraguatatuba. 

A opção de uma nova captação está sendo estudada pela SABESP, mas é 

demorada e com um custo elevado devido a maior parte do litoral norte estar dentro 

do Parque Estadual Serra do Mar. 

A segunda opção é a examinada no projeto de intervenção, ou seja, melhorar 

a distribuição reduzindo as perdas de água tratada na região. 

Na região da intervenção, o índice de perdas por ramal de distribuição é de 

340 litros/ramal.dia ou, para cada ligação de água, perde-se 340 litros de água por 

dia. Esse indicador é utilizado pela SABESP e pela IWA36. 

Resumindo, a região estudada possui escassez hídrica na época de maior 

necessidade de consumo e um índice de perdas de água muito alto. 

 

4.2 Resultados e impactos esperados 

4.2.1 Resultados 
Os resultados esperados com esse projeto são: 

� Controlar e reduzir quando necessário as pressões do sistema de 

distribuição de água tratada; 

� Reduzir as perdas de água tratada provenientes de vazamentos 

oriundos de falhas de infraestrutura existentes nas redes, 

                                                
32 Segundo Relatório da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais do Comitê de 
Bacias Hidrográficas do Litoral Norte.  
33 Alta Temporada – período do verão com alta incidência de turistas na região. 
34 CBHLN – Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte do estado de São Paulo. 
35 Tratada na Estação de Tratamento Porto Novo no município de Caraguatatuba. 
36 IWA - International Water Association. 



29 
 

 

� Reduzir as perdas de água tratada provenientes de vazamentos 

oriundos de falhas de infraestrutura que serão evitados com o controle 

de pressão nas redes, 

� Manter a distribuição mesmo com falta de energia elétrica; 

� Economia de custos referentes ao tratamento de água. 

4.2.2 Impactos Esperados 
Os impactos esperados com esse projeto são: 

� Resistência da área operacional com a redução de pressão, 

principalmente à noite quando o consumo é menor; 

� Reclamações dos clientes com a redução de pressão, mesmo que 

atendendo as normas técnicas e legislação vigente. 

4.3 Ações de intervenção 
As ações de intervenção começam com a utilização desse reservatório de 

1.750 m3, que passará de um reservatório de passagem utilizado apenas para 

armazenar água, que é transportada para um reservatório maior que, por sua vez, 

distribui no final do sistema para um reservatório de distribuição no seu entorno. 

Além disso, para atingir o objetivo do projeto serão necessárias as seguintes 

intervenções resumidas da seguinte forma: 

� Instalação de registros de parada para separar o setor a ter a 

distribuição por gravidade; 

� Instalação de medição de água para adequação de estação elevatória 

e adutora; 

� Instalação de pequenos trechos de redes de água; 

� Automatizar estação elevatória de água (cota 5 metros) que fará a 

adução do reservatório (cota 43 metros) que irá atender esse setor; 

� Adequar as pressões desse setor com válvulas redutoras de pressão; 

� Acompanhar os indicadores de distribuição e perdas para alinhamento 

do abastecimento. 

4.4 Atores envolvidos 
Os atores podem ser divididos em: os que são responsáveis pelo 

planejamento e execução e controle, que são da SABESP; e as Prefeituras 

responsáveis pelas liberações/autorizações das intervenções em área públicas. 

Os principais atores para a realização do projeto são da SABESP: 
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� Departamento de Gestão e Desenvolvimento Operacional do Litoral 

Norte; 

� Gerência do município de São Sebastião; 

� Gerencia do município de Caraguatatuba; 

Dos atores mostrados acima, o Departamento de Gestão e Desenvolvimento 

Operacional e a Gerência de São Sebastião serão os principais que executarão as 

intervenções necessárias com a coordenação do Departamento de Gestão e 

Desenvolvimento. 

A Prefeitura de São Sebastião ficará com as liberações/autorizações das 

intervenções pertinentes ao impacto à população, que se referem mais ao trânsito 

de veículos. 

A princípio, como as intervenções serão planejadas para terem parada no 

sistema que causem pequeno impacto à distribuição, não será necessária 

comunicação a ARSESP. 

No caso do projeto como se trata de um sistema produtor existente e a 

redução da água captada e tratada é um objetivo específico, não interação do 

projeto com o Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE) para liberação de 

outorgas. 

 

4.5 Recursos necessários 

4.5.1 Recursos financeiros 
São os recursos para a contratação de materiais e serviços terceirizados que 

serão detalhados no item 4.6 Orçamento. 

4.5.2 Mão de obra própria 
São os recursos humanos da operadora, no caso, a SABESP, para a 

elaboração do planejamento, processo licitatório, fiscalização e controle antes, 

durante e após a execução do projeto de intervenção. 

4.6 Orçamento 
A Tabela 1 a seguir mostra a divisão do projeto de implantação em serviços 

de apoio, obras e fornecimento: 
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Tabela 1 – Tabela orçamentária do projeto de intervenção. 

Item Especificação Total 

01000000 Implantação do Setor Pontal da Cruz 564.326,70 

01030000 Serviços de apoio 7.319,84 

01030100 Detecção eletromagnética 1.261,01 

01030200 Sondagem 6.058,83 

01040000 Obras 306.228,85 

01040100 Rebaixamento de lençol freático 1.092,10 

01040200 Escoramento 1.425,00 

01040400 Interligação em rede de água existente e com reposição do pavimento 
existente 39.941,32 

01040500 Interligação e perfuração em carga de tê tripartido (sfmh37) 11.165,32 

01040600 Execução de obras de RDA por método convencional (vca38) 222.368,28 

01040900 Sustentação de interferências 7.601,92 

01041000 Instalação das peças da lista de materiais - medidor de vazão 
eletromagnético e serviços complementares 22.634,91 

01050000 Fornecimento 250.778,01 

01050100 Fornecimento de listas de materiais e equipamentos para implantação 
de válvula de bloqueio 4.510,80 

01050200 Fornecimento de medidor de vazão eletromagnético 58.234,93 

01050400 Fornecimento datalogger de controlador de VRP 9.000,00 

01050500 Fornecimento e instalação de caixa construída com aduelas pré-
moldadas de concreto 14.248,58 

01050800 Fornecimento de tubos, conexões e acessórios 164.783,70 

Fonte: Anexo IV Planilhas Orçamentárias - Relatório Final do Projeto de Setorização de Sistemas de 

Abastecimento de Água na Unidade de Negócio Litoral Norte - Município de São Sebastião SABESP 

(2015, p.588). 

  

                                                
37 sfmh – sem fornecimento de material hidráulico. 
38 Vca – vala a céu aberto. 
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4.7 Viabilidade 
A SABESP tem conhecimento para implantação e melhorias técnicas em um 

sistema de abastecimento, e conhecimento técnico para a elaboração de pacotes 

técnicos para contratação de serviços e para a execução dessas intervenções, e 

profissionais para aferir a viabilidade técnica das intervenções necessárias. 

O objetivo geral do projeto é a redução das perdas de água tratada, o que 

leva à redução da vazão de captação e tratamento para a região do projeto, com 

isso, tem-se redução de custo de captação (parte da adução da captação é 

pressurizada) e do tratamento. 

Se mantida a mesma vazão de captação e tratamento, a redução conseguida 

no projeto pode ser ofertada para outra região, visto que a maior parte da água 

distribuída na região é oriunda do município de Caraguatatuba. 

A redução da água tratada em decorrência da redução de perdas do setor 

mostrará a viabilidade econômica e financeira, considerando que parte da captação 

da água tratada é realizada através de uma elevatória de água bruta; também 

haverá a redução de produtos químicos no tratamento e como a água distribuída 

nessa região é pressurizada desde o município de Caraguatatuba através de duas 

(2) estações elevatórias de água tratada por cerca de 12 km, deve-se considerar 

também a redução de energia elétrica em todo o processo. 

 

4.8 Riscos e dificuldades 

4.8.1 Riscos 
Os riscos envolvidos para atingir o objetivo acima podem ser divididos em: 

a) Riscos Administrativos 

Recursos financeiros insuficientes inviabilizarem a execução da obra; 

Burocracia interna da SABESP atrasar a licitação. 

Devido a diversidade de serviços, nenhuma empresa sozinha possuir 

atentados técnicos para a execução da obra. 

Como a SABESP trabalha com preço SABESP na licitação, e, na licitação, o 

ganhador deve oferecer preço abaixo desse preço SABESP, nenhuma 

empresa ou Consórcio de empresas se interessarem pela obra. 

b) Riscos Técnicos 
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O ganhador da licitação poderá reduzir o valor ofertado ao ponto de não 

conseguir atender a execução da obra, podendo levar a uma nova licitação. 

4.8.2 Dificuldades 
As dificuldades não impedirão a execução da obra, mas tendem a atrasá-la e, 

em uma região chuvosa como o litoral norte do estado de São Paulo, os prazos de 

execução são muito importantes. Podemos citar as seguintes dificuldades: 

A organização do tempo para mais uma obra sem aumento do recurso 

humano (falta de pessoal). 

A obtenção dos recursos financeiros. 

A liberação das autorizações da execução das obras em vias públicas. 

A elaboração de cronograma de execução da obra fora do período chuvoso 

da região. 

A fiscalização da obra com os recursos humanos existentes. 

Quantificar os serviços com rebaixamento de lenços freático, de modo a 

atender a necessidade da obra sem, no entanto, inviabilizar a mesma 

economicamente. 

4.9 Cronograma 
O Cronograma Resumo a seguir na Tabela 2 indica as etapas macros 

necessárias para a execução do projeto. 
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Tabela 2 – Cronograma de Etapas Macros (continua) 

Responsável Ação 
Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SABESP 

Aquisição dos materiais hidráulicos, válvulas 
redutoras de pressão e macromedidores de 
água eletromagnéticos e ultrassônicos por 
parte da SABESP 

X                 

Recebimento dos materiais hidráulicos por 
parte da SABESP     X             

Recebimento das válvulas redutoras de 
pressão e macromedidores de água 
eletromagnéticos e ultrassônicos por parte  
da SABESP 

      X           

CONTRATADA 

Assinatura da Autorização de Serviço     X             

Execução de redes de água e registros de 
parada de 50 a 150 mm       X X         

Execução de redes de água e registros de 
parada de 250 mm           X       

Instalação de válvulas redutoras de pressão 
de 100 a 200 mm         X X       

Execução de caixas de alvenaria tipo 1 a 3           X X     

Instalação de macromedidores de água 
eletromagnéticos e ultrassônicos de 100 a 
300 mm 

            X X   

SABESP 

Acompanhamento de pressão X X X X X X X X X 

Acompanhamento de vazão             X X X 

Ajustes nas válvulas redutoras de pressão             X X X 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

4.10 Gestão, acompanhamento e avaliação 

4.10.1 Gestão e acompanhamento 
A gestão e o acompanhamento serão realizados pelo Departamento de 

Desenvolvimento e Gestão Operacional através da Gestão de Perdas cumprindo as 

seguintes etapas: 

Planejamento – acompanhando o cronograma de execução e o planejamento 

da CONTRATADA para sua execução, alinhando quando necessário os prazos e 

serviços a serem executados, sempre atendendo o escopo do contrato a ser 

executado. 

Fiscalização – executando a fiscalização no canteiro e na execução dos 

serviços em campo para verificar o atendimento das especificações solicitadas em 

contrato e possíveis desvios ou ajustes em campos necessários, sempre atendendo 

o escopo do contrato a ser executado. 
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Planilhas de apoio – seguindo planilhas de apoio para auxiliar na gestão de 

prazos, produtividade e ajuste de cronograma, sempre que necessário, sempre 

atendendo o escopo do contrato a ser executado. 

4.10.2 Avaliação 
A avaliação ocorrerá analisando-se duas frentes: 

� Execução dos itens contratuais; 

� Indicadores de perdas. 

Os indicadores de perdas IPDT, IPDR, bem como suas varáveis, volume 

produzido de água, volume consumido micromedidor, quantidade de vazamentos 

executados, quantidade de vazamentos pendentes de execução e as quantidade de 

chamadas de clientes registradas na Central de Atendimento39 deverão ser 

acompanhados. 

 

  

                                                
39 Central de Atendimento – A Sabesp possui duas centrais de atendimento telefônico, uma que fica 
na cidade de São Paulo, que atende as ligações oriundas da grande São Paulo, e uma outra que fica 
na cidade de Itapetininga, que atende as ligações do interior e litoral do estado de São Paulo. 
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5 TERMO DE REFERÊNCIA 

5.1 Objeto 
Prestação de serviços de engenharia para execução e remanejamento de 

redes de água, instalação de registros de parada, instalação de válvulas redutoras 

de pressão e macromedidores de água no município de São Sebastião – SP. 

5.2 Justificativa 
O objeto da presente contratação visa a redução de perdas com a execução 

de serviços de engenharia necessários para melhoria operacional do sistema de 

abastecimento de água no município de São Sebastião. 

Essa redução de perdas postergará investimentos na adução de água do 

município de Caraguatatuba para o município de São Sebastião, investimentos 

esses que podem ser relocados para a procura de novos mananciais, visto que, dos 

mananciais utilizados atualmente, apenas o Rio Claro ainda tem recursos hídricos e 

o Rio São Francisco está utilizando 100% (cem por cento) de seu hídrico. 

5.3 Descrição do objeto 
Todas as atividades previstas estão dispostas em uma Planilha de Orçamento 

com recursos de Investimento e Cronograma de Execução.  

Os itens previstos em planilha referem-se à prestação de serviços de: 

� Execução de redes de água de 50 a 250 mm; 

� Remanejamento de redes de água de 50 a 250 mm; 

� Instalação de registros de parada de 50 a 250 mm; 

� Instalação de válvulas redutoras de pressão de 100 a 200 mm; 

� Execução de caixas de alvenaria tipo 1 a 3; 

� Instalação de macromedidores de água eletromagnéticos e 

ultrassônicos de 100 a 300 mm. 

5.4 Fundamentação legal 
A este termo de referência aplicam-se: 

a) A Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto Estadual nº 47.297, 

de 06/11/2002, Decreto Estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005 e 

suas alterações e, subsidiariamente, no que couber a Lei Federal nº 

8666, de 21/06/93 e suas alterações e o Regulamento da Licitação na 

Modalidade Pregão Utilizando-se dos Recursos da Tecnologia da 
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Informação, publicado no D.O.E.40 – Empresarial de 02/10/2003, com 

alterações publicadas no D.O.E./Empresarial de 13/01/2007. 

i. O citado Regulamento assim como o Manual do Licitante – Pregão 

Eletrônico são partes integrantes deste Edital e encontram-se 

disponíveis no site da SABESP. 

b) As normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a 

ser dispensado às microempresas ou empresas de pequeno porte, em 

consonância aos dispositivos da Seção Única do Capítulo V da Lei 

Complementar n° 123, de 14/12/2006, e suas alterações 

subsequentes.  

c) A Lei Federal nº 12.846, de 01/08/2013, que dispõe sobre a 

responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira; 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. 

5.5 Estimativa de custos 
O custo estimado para atendimento deste objeto é R$ 564.326,70 para a 

contratação dos serviços de campo. 

5.6 Critérios de julgamento 
Esta Licitação é do tipo de menor preço. 

E o regime de execução dos serviços é o de empreitada por preço unitário. 

 

5.7  Prazo, local e condições de entrega 

5.7.1 Prazo 
O prazo para a execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias 

consecutivos e ininterruptos, conforme estabelecido na Autorização de Serviços. 

A assinatura da Autorização de Serviços ocorrerá de acordo com a previsão 

de recebimento dos materiais hidráulicos adquiridos pela SABESP. 

                                                
40 D.O.E. – Diário oficial do estado. 
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5.7.2 Local 
Os serviços serão realizados nos bairros de Reserve Du Moulin, Pontal da 

Cruz, Praia Deserta e Porto Grande, no município de São Sebastião no estado de 

São Paulo. 

5.7.3 Condições de Entrega 
Os serviços serão executados de acordo com as Normas Técnicas SABESP e 

considerados concluídos e entregues quando atenderem as Regulamentações de 

Preços e Critério de Medição da SABESP, contidas no edital de licitação, de acordo 

com o contrato assinado pelas partes. 

 

5.8 Obrigação das partes 

5.8.1 Obrigações e responsabilidades da CONTRATADA  
Sem prejuízo das disposições das cláusulas e em cumprimento das 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 e disponibilizar 

veículos/equipamentos na quantidade necessária, de forma a atender 

e garantir o cumprimento das obrigações assumidas, nos horários 

contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 

vigente;  

c) Disponibilizar tantas equipes quanto forem necessárias para garantir o 

cumprimento dos prazos de execução dos serviços e a qualidade 

estabelecida neste Termo de Referência;  

d) Designar e qualificar preposto, devidamente aprovado pela SABESP, 

anteriormente a emissão da Autorização de Serviços, mantendo-o no 

local dos serviços para as seguintes atividades não se restringindo às 

mesmas:  

i. Representá-la na execução do contrato, nas áreas dos serviços a 

serem executados, bem como receber e emitir documentos pertinentes 

ao contrato;  
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ii. Receber material de fornecimento da SABESP com nota fiscal/fatura, 

recibo e relatório de inspeção; 

iii. Comparecer em tempo hábil, sempre que convocado, ao local 

designado pela SABESP, para exame e esclarecimentos de quaisquer 

problemas relacionados com os serviços contratados;  

iv. Manter a SABESP informada de todos os detalhes dos serviços, de 

acordo com as conveniências desta;  

v. Não manter em seu poder documentos da SABESP por prazo superior 

aos estipulados para execução e devolução dos serviços, ressalvado 

motivo de absoluta força maior, a critério justo e aprovado pela 

SABESP;  

vi. Fornecer informação correta e em tempo hábil em todos os 

documentos entregues à SABESP, assim como, se responsabilizar 

integralmente por informações prestadas pelos seus empregados;  

e) Deverá dispor de no mínimo um Responsável Técnico, como 

detalhado no Termo de Referência, sendo o mesmo devidamente 

registrado no Conselho Regional - CREA41, para planejar todas as 

atividades previstas neste Termo de Referência, bem como 

responsabilizar-se pela execução dos serviços em conformidade com 

a legislação e com o meio ambiente;  

f) Responsabilizar-se integral e diretamente pelos serviços contratados e 

mencionados em quaisquer dos documentos que integram o presente 

Instrumento Contratual, nos termos da legislação vigente e das 

normas e procedimentos internos da SABESP, e no Procedimento 

Empresarial SABESP de Segurança e Saúde do Trabalho em Obras e 

Serviços Contratados (PE-RH0003);  

g) Além do mínimo exigido por lei e independentemente da obrigação 

legal da instalação e manutenção do SESMT42, a CONTRATADA 

deverá designar, por escrito, com anterioridade a emissão da 

Autorização de Serviços, 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho, 
                                                
41 CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. 
42 SESMT – NR 4, item 4.1. As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração 
direta e indireta e dos poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, manterão, obrigatoriamente, Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e 
proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho.  
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legalmente habilitado, como responsável pelo cumprimento das 

medidas de segurança e medicina ocupacional, mantendo-o no local 

dos serviços para representá-la durante a execução do contrato;  

h) Fornecer, treinar e garantir a utilização obrigatória de equipamentos de 

proteção individual e coletiva - EPI e EPC, adequados aos riscos 

decorrentes da execução do escopo contratual, garantindo a proteção 

da integridade física dos trabalhadores durante o exercício das 

atividades, inclusive a de terceiros, conforme Norma Regulamentadora 

n.º 06 da Portaria no 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho e 

Emprego, conforme determina a Lei Federal n.º 6.514 de 22/12/77 e 

atender as especificações técnicas da SABESP de acordo com o 

Catálogo de Materiais de Uniformes e Equipamentos de Proteção e 

Segurança do Trabalho do Grupo 37;  

i) Fornecer treinamento específico para suas equipes no que tange ao 

preenchimento das folhas de campo (Solicitações de Serviços), Listas 

de Verificação referentes à avaliação preliminar de Segurança do 

Trabalho, APR e Formulários de Avaliação Técnica (Registro de 

Falhas) e demais treinamentos exigidos no PE – RH0003 - Segurança 

e Saúde do Trabalho em Obras e Serviços Contratados ou ainda, para 

preenchimento de qualquer outro documento necessário ao registro 

das atividades em campo;  

j) 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.  

k) Enviar à SABESP, imediatamente após sua lavratura, quaisquer autos 

de infração, bem como as notificações emitidas pelo Poder Judiciário, 

em que a SABESP conste como infratora ou ré, juntamente com um 

relato dos motivos que determinaram a autuação ou notificação;  

l) Providenciar em caso de embargo, interdição ou paralisação dos 

serviços, por meios adequados, a devida proteção e resguardo do 

local da ação, de maneira a não oferecer riscos a terceiros e ao meio 

ambiente;  
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m) A CONTRATADA deverá ressarcir ou indenizar os prejuízos causados 

a SABESP, coisa, propriedade ou pessoa de terceiro, em decorrência 

da execução dos serviços, às suas expensas, sem qualquer ônus para 

a Cia;  

n) Na hipótese de ocorrerem vazamentos, danos a tubulações, ou as 

peças do ramal predial, seja de água ou esgoto, inclusive do cavalete 

e de seu segmento, deverá ser imediatamente feito o reparo ou 

substituição das tubulações, pela CONTRATADA, sem nenhum ônus à 

SABESP;  

o) Qualquer dúvida, quanto à execução dos serviços, inclusive os 

emergenciais necessários à estabilidade ou segurança do local ou das 

pessoas que ali estão, deve ser dirimida pelo empregado da 

CONTRATADA, imediatamente (por telefone, rádio, etc.) com a 

FISCALIZAÇÃO da SABESP;  

p) Os serviços devem ser executados por pessoal devidamente habilitado 

e treinado, com cortesia e educação junto aos clientes. A 

CONTRATADA é inteiramente responsável por qualquer dano que 

venha ocorrer nas instalações hidráulicas e no imóvel devido à má 

utilização das ferramentas, comprometendo-se a reparar os danos; 

q) Uma vez solicitado pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deve 

afastar imediatamente dos serviços qualquer empregado que: ingerir 

bebidas alcoólicas durante a jornada de trabalho, ou proceder de 

maneira menos respeitosa com os clientes ou com os funcionários da 

SABESP, ou apresentar motivos não aceitos pela Cia. para deixar de 

executar qualquer serviço em desacordo com as instruções, ou ter 

recebido gratificações do cliente, a qualquer título, ou ainda, por 

qualquer outro motivo ser julgado merecedor dessa medida pelo 

ADMINISTRADOR do Contrato;  

r) Todas as equipes, técnico de segurança, programador e o canteiro de 

serviços devem ser dotados de rádios transceptores ou celulares (fica 

vedada a utilização de BIP, por ser equipamento que não permite o 

retorno da informação, quanto à solução do serviço), visando o contato 

imediato com o Preposto da CONTRATADA; 
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s) Cumprir as disposições constantes do Código de Ética e Conduta da 

SABESP vigente, disponível no site http://www.sabesp.com.br, sob 

pena das sanções previstas pelo seu descumprimento.  

5.8.2 Obrigações e responsabilidades da SABESP  
Para a execução do objeto do presente contrato, a SABESP 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 em 

contrato; 

c) Exercer a FISCALIZAÇÃO dos serviços por técnicos especialmente 

designados; 

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

serviços; 

e) Proceder a avaliação da CONTRATADA, utilizando-se do FE-EM0001 

– FAC - Formulário de Avaliação de CONTRATADA - Contratações de 

Obras e Serviços de Engenharia, de pleno conhecimento das partes; 

f) 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. 

 

5.9 Acompanhamento e fiscalização 
Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO, o direito e a autoridade para resolver 

todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, não previsto nestas especificações, 

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 à disposição da 

FISCALIZAÇÃO os meios necessários e aptos para permitir a inspeção dos 

materiais, ferramentas, veículos e equipamentos, independentemente da avaliação 

dos serviços previstos neste termo.  

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a 

responsabilidade única integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos 
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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, referente aos 

serviços e equipamentos.   

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 referido, ou ainda omissões de responsabilidade do mesmo, serão 

considerados, para todo e qualquer efeito, como tendo sido a CONTRATADA.  

O Responsável Técnico deverá estar sempre em condições de atender a 

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 SABESP reputar necessário e útil, e que se refira direta ou indiretamente 

aos serviços e suas implicações. 

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios 

amigáveis ou não, os serviços e rejeitar equipamentos totais e/ou parcialmente, 

sempre que julgar necessário por motivos técnicos, de segurança, disciplinar ou 

outros, sendo que as retomadas dos mesmos só poderão ocorrer após nova 

avaliação dos representantes da SABESP.  

Todos os serviços que exijam maior complexidade não poderão ser iniciados 

sem a análise prévia e aprovação da FISCALIZAÇÃO, assim como também não 

poderá ser realizado nenhum trabalho que não esteja contemplado na Planilha de 

Orçamento.  

A frota de veículos utilizada pela CONTRATADA deverá ser vistoriada e 

aprovada, a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO, autorizando, portanto, o 

mesmo a desempenhar trabalhos em nome da SABESP.   

 

5.10 Medição 
As medições dos serviços serão feitas nos exatos termos estabelecidos na 

Planilha de Orçamento, nas regulamentações de Preços e Critérios de Medições. 

Somente serão medidos os serviços previstos no Instrumento Contratual e 

efetivamente aceitos pela fiscalização SABESP.  
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Não será admitido desconhecimento de nenhum elemento que faz 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 e de Preços e Critérios de 

Medições, bem como aqueles originados de interpretações equivocadas. Eventuais 

dúvidas que surgirem, a CONTRATADA deverá solicitar formalmente os 

esclarecimentos à fiscalização SABESP com anterioridade a sua execução ou 

aplicação.  

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

não sendo aceita reivindicação no balanço final do contrato.  

Compete à SABESP reavaliar a qualquer momento, quantitativos referentes a 

qualquer medição, incluindo ou estornando os quantitativos, se for o caso.  

As medições serão de acordo com as regulamentações de preços e critérios 

de medição, executadas mensalmente e entregues a CONTRATADA até o dia 10 do 

mês subsequente a execução dos serviços.   

 

5.11 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 SABESP 

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

informando e/ou apresentando:  

a) Nome e endereço da empresa a ser terceirizada. 

b) Nome e endereço dos titulares e prepostos da empresa a ser 

terceirizada. 

c) Serviços a serem terceirizados. 

d) Data prevista para o início e conclusão dos serviços a serem 

terceirizados. 
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e) A autorização será dada, pela SABESP, por meio de Anuência 

expressa. 

 

5.12 Sanções 
A não observância do cronograma contratual sujeitará cumulativamente a 

CONTRATADA as 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.  

A CONTRATADA sujeitar-se-á cumulativamente à multa diária por atraso na 

entrega da via da Nota Fiscal/Fatura dos materiais/equipamentos entregues pelo 

fornecedor na obra, cujo fornecimento é de responsabilidade da SABESP e, contada 

após o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de seu recebimento.  

Quando for imputado à CONTRATADA o conceito “insuficiente” por 3 (três) 

avaliações subsequentes ou 4 (quatro) alternadas, em quaisquer dos aspectos, 

conforme FE-EM0001 - Formulário Auxiliar de Avaliação de CONTRATADA - 

Contratações de Obras e Serviços de Engenharia, esta estará sujeita à seguinte 

multa, aplicável a critério da SABESP, independentemente das sanções 

determinadas pela legislação pertinente. 

Em caso de rescisão, por qualquer hipótese prevista nas alíneas de a a l do 

item 20.2 da Cláusula 20, sujeitar-se-á a CONTRATADA à seguinte multa, 

independentemente das sanções determinadas pela legislação pertinente:  

Para os casos de rescisão contratual, deverão ser observados os seguintes 

comandos:  

c) No caso de rescisão contratual por inadimplência parcial, o somatório 

das multas moratórias (M1, M2 e M4) e compensatórias (M1(i), M3, M5 

e M6) estão limitados a 100% do valor remanescente atualizado do 

contrato e referente à parte dos serviços não concluídos pela 

CONTRATADA;  
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d) No caso de rescisão contratual por inadimplência total, o somatório 

das multas moratórias (M1, M2 e M4) e compensatórias (M1(i), M3, M5 

e M6) estão limitados a 100% do valor atualizado do contrato (Vc).  

Em não havendo rescisão contratual, deverão ser observados os seguintes 

comandos:  

e) O somatório das multas moratórias (M1, M2 e M4) não poderão 

ultrapassar 10% do valor atualizado do contrato (Vc);  

f) O somatório das multas compensatórias (M1(i), M3 e M5) estão 

limitados a 10% do valor atualizado do contrato (Vc);  

g) O somatório das multas estabelecidas em a) e b) acima não poderá 

ultrapassar o limite legal de 10% do valor atualizado do contrato.  

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 SABESP citados no Edital e neste instrumento e 

legislação vigente, 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:  

h) Advertência, inclusive quando imputado à CONTRATADA o conceito 

“insuficiente” por 2 (duas) avaliações subsequentes ou 3 (três) 

alternadas, em quaisquer dos aspectos, conforme o FE-EM0001 - 

Formulário Auxiliar de Avaliação de CONTRATADA - Contratações de 

Obras e Serviços de Engenharia.  

i) Multa, na forma prevista nos itens anteriores. 

j)  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. 
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k) Em caso de rescisão contratual com fundamento indicado 

anteriormente, o prazo de suspensão cadastral será no mínimo de 12 

(doze) meses. 

l) 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. 

m) 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.  

Aplicam-se, subsidiariamente, ao disposto nesta Cláusula, as condições 

previstas no Capítulo IV da Lei 8666/93. 

 

5.13 Informações complementares 
Consultas e informações complementares podem ser obtidas pelo telefone 

(12) 3885-2028 – Analista Arthur Alexandre Neto. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As águas superficiais não penetram no solo, acumulam-se na superfície, 

escoam e dão origem a rios, riachos, lagoas e córregos. Por esta razão, elas são 

consideradas uma das principais fontes de abastecimento de água potável do 

planeta43. E, no litoral norte do estado de São Paulo, os mananciais utilizados para 

abastecimento público são na ordem de 99,9% superficiais44. 

Segundo a notícia do PortalSigRH – Conflitos pelo uso da água no Litoral Norte do 

Estado de São Paulo45, a escassez hídrica na bacia em parte do litoral norte é uma 

realidade desde 2010, sendo que a região estudada nesse trabalho situada no 

município de São Sebastião já tem cerce de 75% da água utilizada no 

abastecimento público captada e tratada no município vizinho de Caraguatatuba.  

O litoral norte do estado de São Paulo possui um aumento populacional no 

verão que chega a quatro (4) vezes a população do resto do ano, potencializando a 

escassez hídrica com os fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos e 

legais. 

Este trabalho trata de uma das soluções possíveis para o problema da 

escassez hídrica na região, solução essa viável técnica e financeiramente, 

justamente indo ao encontro da necessidade de atendimento do abastecimento 

público em uma região que só tende ao crescimento de sua população, seja fixa ou 

flutuante. 

O alto índice de perdas por ramal de distribuição, que é de 340 

litros/ramal.dia, foi o principal direcionador para a procura de uma solução a curto 

prazo para o problema da escassez hídrica na região. 

Pelo fato da distribuição da água na rede pública possuir uma infraestrutura 

antiga, e sua configuração necessitar de uma pressurização em marcha, onde parte 

da população tem pressões elevadas para uma outra parte poder ser atendida, 

impossibilita um controle de pressão visando a redução das perdas de água 

provenientes de vazamentos na rede de distribuição. 

O objetivo do projeto de intervenção apresentado é alterar a distribuição 

pressurizada em marcha por uma distribuição por gravidade em três bairros do 

município de São Sebastião, conseguindo uma redução das perdas de água tratada 

                                                
43 Água Superficial. http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/panorama-das-aguas. Acessado: 03/05/2018 
44 Unidade de Negócio Litoral Norte. SABESP, 2018 

45 http://www.sigrh.sp.gov.br/pageitems/382/news/64. Acessado:14/04/2018 
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e distribuída a curto prazo, podendo aumentar a oferta de água tratada e distribuída, 

sem aumento das vazões de água retiradas de seus mananciais. 

Com esse aumento da oferta de água para a rede pública, é possível a 

procura de novos mananciais a médio e longo prazo, não sendo necessária a busca 

a curto prazo de soluções apesar de viáveis tecnicamente, com elevado custo de 

implantação e operação, como, por exemplo, a desanilização da água do mar. 

Além disso, a solução do projeto de intervenção apresentado pode ser 

replicada para outros sistemas do litoral norte ou regiões com características 

similares. 
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