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1 APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta uma proposta comercial para a elaboração de estudo 

técnico para subsidiar ações de recuperação ambiental a serem implementadas 

futuramente na bacia hidrográfica da Lagoa da Conceição, Florianópolis, Santa 

Catarina, Brasil. A área aproximada de abrangência é apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Área de abrangência aproximada do estudo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Elaboração de estudo técnica para subsidiar ações de promoção e recuperação 
ambiental da Lagoa da Conceição. 

Objetivos específicos 

 Caracterização histórica do uso e ocupação do solo da Lagoa da 

Conceição e sua bacia hidrográfica ao longo dos últimos 30 anos; 

 Caracterização das principais cargas poluidoras (pontuais e difusas) na 

bacia de contribuição da Lagoa da Conceição; 

 Caracterização hidrológica e climatológica da região; 

 Caracterização do evento de rompimento da Lagoa de Evapoinfiltração 

(LEI-CASAN) e condições hidrológicas, meteorológicas e de qualidade da 

água pré e pós-evento; 

 Descrição de cenários hidrodinâmicos e de qualidade da água necessários 

para desenvolvimento do estudo a serem desenvolvidos em outra possível 

etapa futura; 

 Proposição de ações necessárias para a recuperação da qualidade da 

água na Lagoa da Conceição; 

 Proposição de estudos específicos para dar suporte às ações de 

recuperação. 

 

3 ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

3.1 Levantamento de dados em fontes oficiais para caracterização da 
área objeto do estudo. 

Nesta atividade serão levantados e compilados dados em bases de dados oficiais 

e estudos acadêmicos para análises de diferentes aspectos da Lagoa da 

Conceição e sua bacia hidrográfica: 

 Histórico do uso e ocupação do solo na bacia; 

 Fontes de poluição pontuais e difusas; 

 Climatologia, regime hidrológico e qualidade da água; 

 Sistema de esgotamento sanitário existente. 
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3.2 Caracterização prévia do evento de rompimento da LEI 

O evento de rompimento da LEI-CASAN será caracterizado sendo levantadas, 

informações técnicas da LEI e estação de tratamento de esgoto, as condições 

meteorológicas pré e pós ao rompimento. Adicionalmente imagens de satélites 

serão utilizadas para avaliar qualitativamente os aspectos de cor da água da 

Lagoa da Conceição antes e após o evento. 

3.3 Benchmarking de tecnologias e ações de recuperação ambiental 
aplicadas em corpos d’água 

Serão levantadas tecnologias e ações para recuperação ambiental e redução de 

cargas poluentes já empregadas em ambientes aquáticos em outras localidades. 

Dentre as tecnologias e ações levantadas, serão indicadas as mais adequadas e 

com maior potencial de sucesso para a Lagoa da Conceição, bem como estudos 

adicionais necessários para a sua implementação.  

3.4 Definição de diretrizes e de cenários para simulação hidrodinâmica 
da Lagoa da Conceição 

Nesta atividade serão definidas as diretrizes para estudos futuros da 

hidrodinâmica e de qualidade da água da Lagoa da Conceição bem como serão 

propostos os cenários para simulação. Serão detalhados: 

 Tipo de modelo mais apropriado para a simulação hidrodinâmica da Lagoa 

da Conceição; 

 Especificações quanto ao levantamento batimétrico necessário; 

 Especificação de condições de contorno para simulação; 

 Especificação quanto aos dados de entrada necessários; 

 Proposição de cenários para simulação do rompimento da LEI-CASAN e 

outros cenários (p.ex. dragagem e novos canais). 

 

4 PRODUTOS 

 Relatório Técnico com os resultados do Estudo. 

5 AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DAS ETAPAS DE TRABALHO 

 O Relatório Técnico resultante do trabalho será entregue ao cliente dentro 

dos prazos acordados; 
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 O documento avaliado será devolvido em via comentada pelo cliente. 

Poderão ser agendadas reuniões para a revisão de produtos ou 

esclarecimentos adicionais; 

 As alterações e revisões deverão ser formalizadas por escrito em prazo 

adequado para as devidas correções; 

 O documento avaliado deverá ser reformulado pelos consultores, de 

acordo com as alterações pactuadas e submetidos à nova avaliação, 

seguindo o mesmo procedimento anterior, até o atingimento dos objetivos 

gerais e específicos definidos nesta proposta. 

 

6 SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

Não estão contemplados nesta proposta: 

 Levantamento de dados de qualidade da água ou outro tipo in situ na 

Lagoa da Conceição; 

 Simulações com modelos hidrodinâmicos e de qualidade da água para 

caracterização do evento de rompimento da LEI-CASAN ou outros cenários 

e eventos. 

 

7 PRAZO DE EXECUÇÃO 

O estudo será entregue 15 dias após a data de contratação do serviço. 

 

8 VALOR DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

VALOR TOTAL: R$ 32.526,00 

 100% 5 dias após a provação do relatório final. 

 

9 EQUIPE TÉCNICA 

Consultor 

Marcelo Pedroso Curtarelli 
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