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I tapira 

Menotti Del Picchia 

 

Itapira é sempre aquela moça jovial e faceira 

que se veste à maneira de princesa, 

trescalando a cravo, 

alvejando nas rendas de nuvens brancas 

dum céu azul, 

azul como deveria ter sido o olhar de Eva, 

se é que a nossa primeira mãe foi loura... 

 

O parque está uma delícia... 

O éden está aqui. 

Se eu fosse, sábio, 

argumentaria neste sentido, 

para oferecer ao número de verdades positivas mais uma: 

“Adão deveria ter sido itapirense...” 

Hão de me chamar inovador, 

taxar-me-ão de fantasista, 

porém a beleza natural desta graciosa terra 

fez-me cair em pecado, 

fazendo-me disputar verdades à própria bíblia... 
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INTRODUÇÃO 

Este segundo volume do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itapira,  

refere-se a primeira parte do Relatório de Diagnóstico Situacional – RDS – 

Parte I,  que tem como objetivo caracterizar o Município de Itapira e descrever 

os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário,  limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.  

O capítulo dedicado à caracterização do município aborda aspectos relativos à  

sua história e formação administrativa,  ressaltando como se deu a ocupação 

do território e sintet izando a cronologia desde os tempos de freguesia até a 

elevação a categoria de município.  Em seguida apresenta,  de forma resumida, 

dados sobre sua localização geográfica,  geologia,  clima, hidrografia, 

economia,  serviços de saúde, educação e evolução da população. Apresenta,  

ainda,  a descrição da estrutura organizacional da prefeitura,  com suas 

secretarias e departamentos vinculados,  ressaltando a missão de cada uma e 

suas relações com o saneamento básico.  Este capítulo finaliza com uma 

relação das principais Leis,  diretamente ou indiretamente,  relacionadas à  

prestação dos serviços de saneamento básico,  entendidas,  aqui, como 

instrumentos ordenadores da gestão.  

Nos capítulos destinados aos serviços de saneamento básico,  foi feita uma 

descrição, tão pormenorizada quanto possível,  a partir de levantamentos e 

compilação de dados e informações disponíveis nas entidades responsáveis 

pelos serviços.  Os levantamentos abrangeram aspectos institucionais,  

relativos à gestão dos serviços,  e técnicos,  relativos à infra-estrutura 

existente.  As informações aqui coligidas serão util izadas para a elaboração do 

diagnóstico da situação, que será apresentado no terceiro volume, Relatório 

de Diagnóstico Situacional – RDS – Parte  II.  

Este volume finaliza com um relatório fotográfico da unidades mais 

importantes das infra-estruturas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos.  
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1 - O MUNICÍPIO DE ITAPIRA 

1.1 – Histórico 

A região onde está inserida o município foi habitada há mais de 10.000 anos 

por ameríndios.  Entretanto,  ainda não existem conhecimentos sobre o número 

estimado de habitantes,  seus padrões de organização social e de manejo dos 

recursos naturais e a história enfocando o impacto do contato europeu sobre 

as populações nativas  ( 1) .  

Segundo Freitas (2009) o sít io,  onde de desenvolveu o município de Itapira,  

foi ocupado primitivamente pelos índios Caiapós.  Segundo o mesmo autor,  

acredita-se que havia colonizadores nas terras de Itapira em época anterior a  

1.700, provindos,  pelo que consta,  de um posto de tropeiros localizado no 

arraial de Mogi Mirim. A chegada desses primeiros colonizadores foi  movida 

pela possibilidade do ganho de terras através de sesmarias e pelo 

enriquecimento com a possibilidade de mineração do ouro.  O primeiro 

registro oficial de que se tem notícia é de 28 de setembro de 1.728, o qual se 

refere a uma sesmaria concedida pelo Conselho de Sua Majestade Real ao 

sargento-mór Manoel Gonçalves de Aguiar.   

 
              Figura 1.1 – Casa onde morou João Gonçalves de Morais 
              Fonte:  FREITAS (2009) 

Embora a colonização tenha se iniciado no século XVII,  a formação do núcleo 

urbano deu-se em 1820, quando João Gonçalves de Moraes doou as terras para 

formação do patrimônio e,  com Manoel Pereira da Silva,  derrubou as matas e 

                                            
(1) Fundação Nacional do Índio. Disponível em <www.funai.gov.br>. Acessado em cinco de agosto de 2009. 
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construiu uma capela,  onde foi colocada a imagem de Nossa Senhora da 

Penha, até então venerada no oratório particular de João Gonçalves de Moraes 

(FREITAS, 2009).   

Em março do ano seguinte foi celebrada a primeira missa e,  por ser a única 

igreja em vasto território,  muitos colonos começaram a se concentrar em 

torno dela,  formando sítios e fazendas.  Dentre os primeiros povoadores 

destacou-se João Batista de Araújo Cintra,  que cultivou a primeira lavoura de 

café.  A primitiva capela de pau-a-pique foi demolida em 1840, e em seu lugar 

foi construída uma nova, cujas despesas correram a expensas de Araújo 

Cintra.  A cafeicultura que propiciou o período de progresso,  foi a responsável 

pela implantação do ramal férreo ligando a povoação à cidade vizinha de Moji 

Mirim, em 1880. Nessa época, a cidade era conhecida por Penha do Rio do 

Peixe,  por localizar-se próximo ao rio desse nome. Anteriormente teve os 

nomes Nossa Senhora da Penha, oficializado quando foi criada a freguesia e 

vila em 1847, simplificado para Penha e,  mais tarde,  Penha de Moji Mirim por 

haver pertencido, ao território de Moji Mirim (FREITAS, 2009).  

O topônimo Itapira foi adotado somente em 1890 e,  segundo Theodoro 

Sampaio,  na obra "O tupi – Geografia Nacional",  significa "pedra levantada" 

(ita- apira),  dando idéia de Penha Penhasco (IBGE, 2009).  

1.2 – Formação administrativa 

Freguesia criada com a denominação de Nossa Senhora da Penha, por Lei 

Provincial no.  01 de 08 de fevereiro de 1847, pertencente ao Município de 

Mogi-Mirim. Elevado a categoria de vila com a denominação provincial de 

Nossa Senhora da Penha por Lei no.  4,  de 2 de março de 1858, desmembrado 

do município de Mogi-Mirim, constituído apenas do Distrito Sede. Sua 

instalação verificou-se no dia 20 de setembro de 1858. Tomou a denominação 

de Penha do Rio do Peixe,  pela Resolução Provincial nº 41, de 20 de abril  de 

1875. Passou a denominar-se Itapira,  por Decreto Estadual nº 40, de 1 de abril  

de 1890. Tornou-se Cidade por Lei Provincial nº.  89, de 27 de junho de 1881. 

 Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o Município de Itapira 

se compõe do Distri to Sede, assim permanecendo em divisão administrativa 

referente ao ano de 1933.  Em divisões terri toriais datadas de 1936 e de 1937, 

bem como no quadro anexo ao Decreto-Lei Estadual nº.  9073, de 31 de março 
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de 1938, o Município compreende o único termo judiciário da comarca de 

Itapira e figura com o Distrito Sede. No quadro fixado pelo Decreto Estadual 

nº.  9775, de 30 de novembro de 1938, para 1939-1943, o Município de Itapira 

é composto de 1 único Distrito,  Itapira e é termo da comarca de Itapira,  

formada de 1 único termo, Itapira.  Em virtude do Decreto-Lei Estadual nº.  

14334, de 30 de novembro de 1944, que fixou o quadro territorial para vigorar 

em 1945-1948, o Município de Itapira ficou composto igualmente de 1 

Distrito,  Itapira e constitui o único Município e o único termo judiciário da 

comarca de Itapira.  A Lei Estadual no.  233, de 24 de dezembro de 1948, criou 

os Distritos de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério.  No quadro fixado pela Lei 

nº.  233, de 24 de dezembro de 1948, para vigorar em 1949-1953, figuram os 

Distritos de Itapira,  Barão Ataliba Nogueira e Eleutério,  comarca de Itapira,  

assim como no fixado pela Lei nº.  2456, de 30 de dezembro de 1953 para 

vigorar em 1954-1958. Em divisão territorial de 1960, o município é 

constituído de 3 Distritos: Itapira,  Barão Ataliba Nogueira e Eleutério,  

permanecendo na divisão territorial de 15 de julho de 1999 (IBGE, 2009).  

1.3 - Localização 

O município de Itapira está localizado no nordeste do Estado de São Paulo,  ao 

lado do Circuito das Águas Paulista,  integrando a 5a  Região Administrativa e 

Região de Governo de Campinhas,  conforme apresentado na Figura 1.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 1.2 – Municípios l imítrofes de Itapira – SP 
                   Fonte:  (SÃO PAULO, 2009) 
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A sede do município tem como coordenadas geográficas,  22o26’10" de 

latitude sul e 46º49’18” de longitude oeste.  Com área territorial de 592 Km2 ,  

Itapira tem como limítrofes os municípios de.Mogi Mirim, Mogi Guaçu, 

Espírito Santo do Pinhal,  Águas de Lindóia,  Serra Negra,  Santo Antonio da 

Posse,  Lindóia e Jacutinga e Minas Gerais (ITAPIRA-SP, 2009).  

1.4 - Acesso 

As principais vias de acesso ao município são as Rodovias SP-147 (Otávio de 

Oliveira Santos),  SP-340 (Heitor Penteado) e SP-330 (Anhanguera),  que 

interligam Itapira aos principais centros econômicos e de serviços e às demais 

regiões do Estado,  conforme mostrado na Figura 1.3.  As distâncias aos 

principais centros regionais e a Capital do Estado são as seguintes: 

 São Paulo: 159 km 

 Campinas: 63 km 

 Mogi Mirim: 16 km 

 Limeira: 67 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura 1.3 – Principais acessos rodoviários ao município de Itapira 

Em Campinas encontra-se o aeroporto Viracopos,  que conta com Trade Point,  

que atende a mais de 2.000 empresas voltadas para o comércio exterior.  É 

também o principal  aeroporto regional,  com capacidade para 2 milhões de 
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passageiros/ano, beneficiando Itapira e intensificando as vantagens nas 

relações comerciais com outros estados e países.  Para aviões de pequeno 

porte,  pode ser util izado o aeroporto regional de Mogi Mirim, distante 23 km 

de Itapira (ITAPIRA-SP, 2009).   

1.5 – Geologia e geomorfologia 

Estudo realizado pela SHS – Consultoria e Projetos de Engenharia S/S Ltda 

(SHS, 2004),  aponta que a região de Itapira está situada em terreno Pré-

Cambriano, apresentando como minerais característicos gnaisses e 

migmatitos,  sendo comuns afloramentos de rochas cristalinas do complexo 

Gránssico-Migmático e do grupo Açungui,  com corpos graníticos intrusivos.  

Segundo o mesmo relatório,  Itapira localiza-se no Planalto Atlântico,  

Geossistema Mantiqueira.  Sua topografia apresenta grande diversidade e 

declividade, com altitudes médias de até 1.600 metros.   

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 1.4 – Trecho de Itapira das Bacias dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo –   
        Unidades geológicas.   
        Fonte:  Adaptado de (CPRM, 2009) 

 1.6 - Clima 

Segundo o sistema internacional de Köeppen, o clima na região de Itapira é  

do tipo Cwa, caracterizado pelo clima tropical de altitude,  com chuvas no 

verão e seca no inverno. Segundo o CEPAGRI (2009),  Itapira apresenta 
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temperatura média anual de 21,3oC, média máxima anual de 27,7oC e média 

mínima anual de 14,9oC. O índice pluviométrico médio anual é de 1.364,9 

mm, conforme apresentado na Tabela 1.1.  

Tabela 1.1 – Clima de Itapira - temperatura do ar e chuva 
TEMPERATURA DO AR (C)  

MES MÍNIMA 
MÉDIA 

MÁXIMA 
MÉDIA MÉDIA 

CHUVA  
(mm) 

Jane iro 18,3 29,5 23,9 233,9 

Fevereiro 18,5 29,5 24,0 207,7 

Março 17,7 29,2 23,5 154,0 

Abri l  15,1 27,6 21,4 72,8 

Maio 12,4 25,7 19,1 49,0 

Junho 11,0 24,6 17,8 42,6 

Julho 10,4 24,8 17,6 28,0 

Agosto 11,8 27,0 19,4 28,2 

Setembro 13,8 28,0 20,9 54,2 

Outubro 15,5 28,4 22,0 113,1 

Novembro 16,4 28,9 22,6 155,2 

Dezembro 17,6 28,8 23,2 226,2 

No ano 14,9 27,7 21,3 1364,9 

Mínima 10,4 24,6 17,6 28,0 

Máxima 18,5 29,5 24,0 233,9 

           Fonte:  (CEPAGRI, 2009) 

1.7 - Hidrologia 

O município de Itapira está localizado no âmbito do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu. O rio Mogi Guaçu nasce no Estado de 

Minas Gerais no município de Bom Repouso, e a sua bacia hidrográfica 

possui uma área de drenagem total de 18.938 km2. Seus principais afluentes 

pela margem direita  são os rios: Onça, Itupeva, Claro e Jaguari Mirim; pela 

margem esquerda,  os rios:  Eleutério,  do Peixe,  do Roque, Bonito,  Araras e  

Mogi Mirim (CBH MOGI, 2008).  

Com relação às águas subterrâneas,  o município de Itapira está localizado em 

região dominada pelo aqüífero pré-cambriano, cujas águas se caracterizam por 

serem predominantemente básicas,  com pH variando entre 6,9 e 8,0 e  dureza 

entre 64 a 164 mg/l CaCO3 .  Os poços tubulares profundos,  em geral,  

apresentam vazões compreendidas entre 3 e 23 m3 /h (CBH MOGI, 2008).  
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A cidade de Itapira é drenada pelo Ribeirão da Penha, que é afluente do Rio 

do Peixe,  que por sua vez é contribuinte da margem esquerda da do Rio Mogi-

Guaçu, conforme mostrado na Figura 1.5. 

 

 

 

 

           Figura 1.5 – Hidrografia da região do município de Itapira 
           Fonte:  Adaptado (DAEE, 1999) 

1.8 -  Economia 

Itapira concentra uma atividade industrial de porte e diversificada, 

representada pela indústria de papelão, brinquedos, mecânica,  máquinas 

agrícolas,  transformação de madeira e  presença de usina de açúcar e atividade 

extrativista mineral.  O município conta com quatro distritos industriais.   O DI 

Jardim Progresso,  localizado no bairro dos Prados,  dividido em 22 lotes,  

todos ocupados,  o DI Juvenal Leite,  localizado às margens da rodovia SP-147 

no bairro Parque Santa Bárbara,  DI Carlos Eduardo Yonezawa, na Vila Penha 

do Rio do Peixe,  abriga 33 empresas locais e o DI Dr.  Hermelino Ruette de 

Oliveira,  às margens da rodovia SP-352, no bairro de Barão Ataliba Nogueira,  

que conta com a Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. e a Nutron Ração 

Animal (ITAPIRA, 2009).  

Segundo dados de IBGE (2009) referentes ao ano de 2006, as atividades 

relacionadas com a agropecuária contavam com 533 estabelecimentos,  

ocupando uma área de 68.859 ha.  Na agricultura destacava-se a cultura da 

cana de açúcar,  com área plantada de 13.703 ha e produção de 1.233.270 

toneladas por safra.  O município ainda cultiva milho, arroz e algodão.  Nas 
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lavouras permanentes destacam-se o café (área de 3.447 ha e produção de 

5.740 toneladas) e  a laranja (área de 1.152 ha e produção de 27.278 

toneladas).  Na pecuária as principais criações são as de bovinos com 33.416 

cabeças,  ovinos com 4.898 cabeças,  suínos com 3.523 cabeças e aves com 

2.705.650 cabeças.  

Os segmentos comercial e de prestação de serviços englobam mais de 1.200 

empresas.  Aproximadamente 2.450 autônomos e profissionais liberais das 

mais diversas áreas atuam no município.  Itapira conta com agências dos  

bancos Brasil,  Banespa, Nossa Caixa,  Caixa Econômica Federal,  Itaú,  

Bradesco, ABN Amro, HSBC e Unibanco. Fundada em 1.939, a Associação 

Comercial e Industrial de Itapira conta com 649 associados,  assim como 

Balcão Avançado do SEBRAE (IBGE, 2009).  

Segundo o SEADE (2009),  levando-se em conta o Valor Adicionado (bens 

produzidos depois de deduzido os custos dos insumos adquiridos de terceiros 

- matérias primas,  serviços e  bens intermediários),  util izado na produção, a 

situação da economia em 2006 apresentava o setor de serviços em primeiro 

lugar com part icipação de 50,87%, seguido do setor industrial com 45,69% e 

da agropecuária com 3,44%. Com relação ao PIB, o município gerou uma 

produção de bens e serviços da ordem de 1,2 bilhões de reais,  equivalente a  

0,15% do PIB do Estado de São Paulo e um PIB per capita de R$ 17.299,80,  

conforme detalhado na Tabela 1.2.  

Tabela 1.2 – Indicadores econômicos de Itapira (2006) 

INDICADORES MUNICÍPIO REGIÃO DE 
GOVERNO 

ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Participação da agropecuária no total do Valor 
Adicionado (Em %) 3,44 1,19 2,11 

Participação da indústria no total do Valor 
Adicionado (Em %) 45,69 38,63 30,18 

Participação dos serviços no total do Valor 
Adicionado (Em %) 50,87 60,18 67,72 

PIB (Em milhões de reais correntes) 1.183,24 65.721,99 802.551,69 

PIB per Capita (Em milhões de reais correntes) 17.299,80 22.618,34 19.547,86 

Participação do PIB no Estado (Em %) 0,15 8,19 100,00 

         Fonte:  (SEADE, 2009) 

1.9 - Saúde 

Segundo a Prefeitura,  (ITAPIRA, 2009),  a rede básica dispõe de dez unidades 

básicas de saúde, sendo sete na zona urbana e três na zona rural que realizam 
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atendimento elementar e dão atenção primária com uma média mensal de 

10.000 consultas.  Conta também com dez equipes do Programas de Saúde da 

Família contemplando todos os bairros do município com cobertura da ordem 

de 75%. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), realizado na 

zona rural,  beneficia moradores de Barão, Eleutério e  Ponte Nova, que 

agregam 80% da população rural.  Itapira dispõe de um hospital municipal, 

com regime de internação e urgência com 113 leitos e um quadro clínico 

composto por cerca de 70 médicos e 425 funcionários,  realizando uma média 

mensal de 200 cirurgias e mais de 450 internações.  O Pronto Socorro do 

Hospital Municipal conta com a atuação de mais de 20 médicos,  10 auxiliares 

de enfermagem e 7 ambulâncias,  com mais de 7.000 atendimentos mensais.  A 

população dispõe ainda de um Centro de Atenção Integral à Saúde, CAIS, que 

integra diversos serviços,  inclusive as coordenações da vigilância sanitária e 

epidemiológica e a equipe de zoonoses.  Possui ainda em parceria com a 

Fundação Espírita Américo Bairral,  um ambulatório de saúde mental.  A Santa 

Casa de Misericórdia presta assistência em regime de urgência e internação, 

em convênio com o SUS.  

Segundo a Fundação SEADE, as estatísticas vitais e de saúde do município,  

relativas ao ano de 2007, apresentaram os seguintes indicadores,  conforme 

mostrado na Tabela 1.3.  

Tabela 1.3 – Indicadores demográficos e de saúde de Itapira (2007) 

INDICADORES MUNICÍPIO REGIÃO DE 
GOVERNO 

ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Taxa de natalidade (Por mil habitantes) 10,56 13,50 14,65 

Taxa de fecundidade (Por mil mulheres entre 15 e 49 
anos) 38,32 46,60 51,55 

Taxa de mortalidade infantil (Por mil nascidos 
vivos) 9,67 11,07 13,07 

Taxa de mortalidade na infância (Por mil nascidos 
vivos) 13,81 12,97 15,20 

Taxa de mortalidade da população entre 15 e 34 
anos (Por cem mil habitantes nesta faixa etária) 120,54 119,16 127,50 

Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes) 23,73 1,89 1,98 

        Fonte:  (SEADE, 2009)  

1.10 - Educação 

De acordo com dados do IBGE (2009) relativos ao ano de 2007, Itapira possui 

58 estabelecimentos de ensino municipais,  estaduais e privados,  com 14.072 
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alunos matriculados nos ensinos pré-escolar,  fundamental e médio.  A Tabela 

1.4 apresenta a distribuição das escolas e matrículas.  

Tabela 1.4 – Escolas e matrículas em Itapira (2007) 
MATRÍCULAS 

NÍVEL DE ENSINO 
NÚMERO 

DE 
ESCOLAS TOTAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

Pré-escola 23 2.229 0 2.109 120 

Fundamental 24 8.959 4.564 3.009 1.386 

Médio 11 2.884 2.469 0 415 

Total 58 14.072 7.033 5.118 1.921 

     Fonte:  ( IBGE, 2009) 

O município ainda mantém seis núcleos de educação de jovens e adultos 

atendendo a 303 alunos no supletivo de 1ª  a 4ª séries e 110 no Telecurso 2000 

de 5ª a 8ª séries.  Além disso,  em comum acordo com os sistemas Anglo e 

Objetivo de Ensino, a Prefeitura instalou curso pré-vestibular gratuito para 

alunos carentes egressos da rede pública, oferecendo, anualmente,  300 vagas.  

O Instituto de Ensino Superior de Itapira (IESI),  instituição privada, oferece 

cursos nas áreas de Direito,  Publicidade e Propaganda, Administração com 

ênfase em Análise de Sistemas e Administração com ênfase em Comércio 

Exterior.  

1.11 – População 

De acordo com a contagem de 2007 (IBGE, 2009a),  Itapira contava na época 

com uma população de 67.108 habitantes,  sendo 63.903 habitantes localizados 

nas áreas urbanas da Sede e dos distritos de Barão Ataliba Nogueira e 

Eleutério e uma população rural de 3.205 habitantes.  A evolução da 

população, a partir de 1970, é mostrada na Tabela 1.5.  

Tabela 1.5 – Evolução da população do Município de Itapira 
POPULAÇÃO 

CENSOS 
TOTAL URBANA RURAL 

1970 39.036 26.545 12.491 

1980 47.923 37.146 10.777 

1991 56.586 49.802 6.784 

2000 63.834 58.042 5.335 

2007 67.108 63.903 3.205 

                Fonte :  ( IBGE, 2009a)  
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De acordo com a Tabela 1.5,  as taxas geométricas de crescimento da 

população, verificadas no período 2000/2007, foram as seguintes: 

 População total: 0,72% ao ano 

 População urbana: 1,38% ao ano 

 População rural: - 7,02% ao ano 

1.12 – Administração pública 

A estrutura administrativa da Prefeitura de Itapira está organizada em 13 

Secretarias Municipais e uma Autarquia Municipal,  Serviço Autônomo de 

água e Esgoto – SAAE, responsável pela prestação dos serviços de água e de 

esgoto.  As Secretarias são as seguintes: 

 Administração 

 Agricultura e Meio Ambiente 

 Cultura e Turismo 

 Defesa Social 

 Educação 

 Esportes e Lazer 

 Fazenda 

 Governo 

 Negócios Jurídicos e Cidadania 

 Obras 

 Planejamento 

 Promoção Social 

 Recursos Materiais 

 Saúde 

 Serviços Públicos 

A Tabela 1.6 apresenta as atribuições e os departamentos vinculados a cada 

secretaria.   
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Tabela 1.6 – Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Itapira 
SECRETARIA MISSÃO DEPARTAMENTOS VINCULADOS 

ADM IN IS TRAÇÃ O 

Formular, executar e coordenar a política de recursos humanos; formular e implementar, 
em conjunto com os demais órgãos da administração, a política de informatização dos 
serviços públicos, transportes internos, controle patrimonial, serviços de apoio e promover 
o desenvolvimento organizacional.  

• Depto de Pessoal 
• Depto de Serviços Administrativos 
• Depto de Tecnologia da Informação 

   

AG RIC U LTURA            
E  M EIO AM B IEN TE 

Definir e implementar as políticas de fiscalização sanitária e sobre produtos de origem 
animal, assistência e orientação a produtores rurais, distribuição e comércio de produtos 
agrícolas, áreas de proteção ambiental e de controle de exploração dos recursos naturais, 
viveiros de mudas e plantas ornamentais; viabilizar programas sociais com os demais 
órgãos da Administração nas áreas de educação e conscientização ambiental.  

• Depto de Agricultura 
• Depto de Meio Ambiente 

   

CU LTURA E TUR ISM O Definir e implementar as políticas de cultura para democratizar o acesso aos bens culturais 
do município. • Depto de Patrimônio Histórico Museus e Biblioteca 

   

D EFES SA SOC IA L 
Formular a política de cooperação e integração na área de Segurança Pública; planejar, 
gerenciar e operar o sistema de trânsito e de transportes públicos do município; manter 
permanente a organização do Sistema Municipal de Defesa Civil.  

• Depto de Guarda Municipal 
• Depto de Trânsito e Fiscalização de Postura 
• Depto de Transportes Públicos 
• Depto de Defesa Civil 

   

EDUCAÇ ÃO Assegurar o ensino público de qualidade, a democratização da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental, supletivo e profissional. 

• Depto de Educação Infantil 
• Depto de Ensino Fundamental 
• Depto de Ensino profissional 

   

ES POR TES LA ZER Definir e implementar as políticas de esportes, recreação e lazer para democratizar o acesso 
aos bens esportivos do município.  

• Depto de Esportes 
• Depto de Recreação e Lazer 

   

FA ZEN DA Formular e executar as políticas tributária, econômica e financeira do município. 
• Depto de Tributação 
• Depto de Contabilidade 
• Depto de Orçamento e Gestão 

   

G OV ERNO Coordenar as relações entre os Poderes Executivo e Legislativo; orientar e assessorar o 
prefeito nos assuntos que lhe são pertinentes. 

• Depto de Comunicação Social 
• Depto de Expediente 
• Depto de Ouvidoria 
• Depto de Turismo 
• PROCOM 

  Continua 
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Tabela 1.6 – Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Itapira (continuação) 
SECRETARIA MISSÃO DEPARTAMENTOS VINCULADOS 

N EG ÓC IO S J URÍD IC OS  
E C IDA DA N IA 

Representar e defender os interesses do município, judicial ou extra-judicialmente, em 
qualquer instância ou foro. 

• Depto de Jurídico 
• Depto de Execução Fiscal 

   

OBRAS 
Supervisionar a execução de projetos relativos a obras públicas municipais; definir 
políticas e desenvolver projetos de manutenção de próprios municipais; produzir artefatos 
de cimento para as obras municipais.  

• Depto de Obras Viárias 
• Depto de Manutenção e Obras Civis 

   

P LAN EJ AM EN TO 

Formular e implementar políticas de desenvolvimento físico-territorial, urbanístico e 
econômico a partir do estabelecimento de relações institucionais com organismos e/ou 
empresas; atualizar e garantir o cumprimento do Código de Obras; acompanhar e fiscalizar 
obras particulares; definir e implementar as políticas de turismo para democratizar o acesso 
aos bens turísticos do município; formular diretrizes e a política municipal de habitação, 
bem como executar as ações que lhe são pertinentes de forma direta ou por intermédio de 
órgãos da Administração Indireta. 

• Depto de Desenvolvimento Urbano 
• Depto de Habitação 
• Depto de Planejamento Urbano 

   

PROM OÇÃ O SOC IA L 

A Secretaria Municipal de Promoção Social é o órgão responsável por articular, definir e 
implementar a política pública de assistência social do município de acordo com as 
diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e de acordo com a 
política publica municipal estabelecida pela sua área de atuação.  

• Depto de Atenção ao Cidadão 
• Depto de Programas Sociais 

   
RECURS OS 
M ATER IA IS  

Formular, executar e coordenar a política de suprimentos, manutenção de veículos, 
máquinas e equipamentos. • Depto de Compras e Licitações 

   

SAÚ D E  

Definir e implementar, em conjunto com outras instâncias institucionais previstas em lei, a 
política municipal de saúde; planejar, coordenar e executar, de forma centralizada e/ou 
descentralizada, as ações de saúde de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
e administrar o Fundo Municipal de Saúde.  

• Depto de Hospital Municipal 
• Depto de Rede Básica 
• Depto de Odontologia 
• Depto de Apoio Administrativo de Saúde 

   

SER V IÇ OS P ÚB LIC OS 
Definir políticas e desenvolver projetos de serviços públicos municipais de manutenção da 
cidade e das estradas municipais, arborização, limpeza urbana e destinação final de 
resíduos, assim como administrar os cemitérios. 

• Depto de Limpeza Pública 
• Depto de Praças, Parques e Jardins 

               Fonte :  ( ITAPIRA, 2009)  
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1.13 – Instrumentos ordenadores da gestão dos serviços de saneamento 

A Tabela 1.7 relaciona as leis inst ituídas para organizar e  regulamentar a  

gestão dos serviços de saneamento básico,  bem como aquelas que têm 

interfaces com a prestação dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário,  limpeza urbana e drenagem urbana, no âmbito do 

município de Itapira.  

Tabela 1.7 – Leis ordenadoras da gestão dos serviços de saneamento 
LEI DATA EMENTA 

961 16/07/1970 Cria o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

992 14/12/1970 Altera dispositivos da Lei no. 961 de 16/07/1970. 

1.030  06/12/1971 Institui taxa de extensão de rede de esgoto. 

1.717 02/04/1984 Altera dispositivos da Lei no. 961 de 16/07/1970. 

2.071 17/03/1989 Altera dispositivos da Lei no. 961 de 16/07/1970. 

2.128 03/11/1989 Dispõe sobre a estrutura administrativa do SAAE. 

2.132 09/11/1989 Dispõe sobre a coleta, transporte e destinação final do lixo produzido nos 
estabelecimentos. 

 05/04/1990 Lei Orgânica  

2.682 22/08/1995 Dispõe sobre tarifa de utilização de esgoto sanitário em unidades com 
manancial próprio. 

2.996 02/06/1998 Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

3.385 19/12/2001 Institui taxa de remoção de lixo séptico. 

3.593 18/02/2004 
Disciplina a concessão dos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário à Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo – SABESP. 

3.714 04/02/2005 Altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal. 

3.730 02/04/2005 Revoga a Lei no. 3.593 e restabelece a vigência da Lei no. 961 de 
16/07/1970. 

3.766 20/06/2005 Autoriza a concessão dos serviços de limpeza urbana. 

3.780 03/08/2005 Dispõe sobre as tarifas de água e esgoto. 

3.818 03/10/2005 Regulamenta o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providencias. 

3.842 14/12/2005 Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2006/2009. 

3.994 26/10/2006 Estabelece as diretrizes do planejamento territorial do município. 

3.995 26/10/2006 Institui a lei de regulação do uso, da ocupação e do parcelamento do solo 
urbano. 

4.018 13/12/2006 Revoga o inciso III, do artigo 5 da Lei no. 961 de 16/07/1970 que criou o 
SAAE. 

4061 28/03/2007 Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a ASCORSI. 

4.244 11/04/2008 Regulamenta e revisa a lei 3.994/2006. 

4.245 11/04/2008 Regulamenta e revisa a lei 3.995/2006. 

    Fonte :  ( ITAPIRA, 2009a)  
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2 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário são 

prestados pelo SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto,  Autarquia 

Municipal com personalidade jurídica própria e autonomia econômica, 

financeira e administrativa,  criada pela Lei no .  961 de 16/07/1970. Em 2004, 

por força da Lei no.  3.593/2004, os serviços de água e de esgoto foram 

concedidos à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – 

SABESP, permanecendo sob a gestão da Companhia Estadual até o ano de 

2005, quando então a concessão foi  revogada pela Lei no .  3.730 de 

02/04/2005, restabelecendo as competências do SAAE. 

De acordo com a Lei de criação no .  961 de 16/07/1970, revigorada pela Lei 

no .  3.730/2005 é delegado ao SAAE exerce com exclusividade as seguintes 

atividades: 

I – estudar,  projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com 

organizações especializadas em engenharia sanitária,  as obras relativas à 

construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de água potável 

e de esgotos sanitários que não forem objeto de convênio entre a Prefeitura e  

os órgãos Federais e Estaduais específicos; 

II  – atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios 

firmados entre o Município e os Órgãos Federais e Estaduais para estudos,  

projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotos sanitários; 

III - operar,  manter,  conservar e explorar,  diretamente,  os serviços de água 

potável e de esgotos sanitários; 

IV – lançar,  fiscalizar e arrecadar as taxas dos serviços de água e esgotos e as 

taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com tais 

serviços; 

V – exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas 

públicos de água e esgotos,  compatíveis com leis gerais e especiais.  

O SAAE estabeleceu-se em conformidade com a estrutura organizacional 

regulamentada no seu advento,  que mais tarde foi alterada pelo Ato 

Regulamentar no.  056 de 28 de agosto de 1.978, baixado pelo seu Diretor,  que 
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instituiu nova estrutura administrativa e atribuições dos órgãos componentes.  

Posteriormente,  a Lei no .  2.128 de 3 de novembro de 1.989, novamente 

alterou a estrutura administrativa da Autarquia,  estando em vigor até a  

presente data.  A Lei no .  2.128/1989 estabeleceu a seguinte estrutura: 

I – Superintendência 

II – Órgãos de administração 

III – Órgãos auxiliares 

O SAAE conta atualmente com 86 servidores,  sendo 12 lotados na 

administração, 64 no sistema de água e 10 no sistema de esgoto.  

Em 2009 as receitas com a prestação dos serviços de água e esgoto 

totalizaram R$ 10.398.945,41, conforme discriminado na Tabela 2.1.  

Ressalta-se que deste total R$ 1.647.995,48 referem-se a receitas de capital,  

sendo R$ 1.543.936,60 relativos à operação de crédito para controle de perdas 

e R$ 104.058,88 à convênio com o FEHIDRO. 

Tabela 2.1 – Discriminação das receitas (2009) 
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA TOTAL (R$)  (%)  

RECEITAS CORRENTES 8.750.949,93 84,15 

Serviço de  água 4.531.754,01 43,58 

Serviço de  esgoto 3.561.563,09 34,25 

Ligação de água 125.072,20 1,20 

Ligação de esgoto 37.604,57 0,36 

Religamento de água 120.392,41 1,16 

Outros  serviços  adminis trat ivos  1.909,17 0,02 

Remuneração depósitos  bancár ios 94.198,46 0,91 

Multas e juros de mora 70.544,49 0,68 

Indenizações e restituições 12.955,85 0,12 

Dívida ativa 184.155,43 1,77 

Outras receitas correntes 10.800,25 0,10 

RECEITAS DE CAPITAL 1.647.995,48 15,85 

Operação de crédito 1.543.936,60 14,85 

Transferências de convênios 104.058,88 1,00 

TOTAL 10.398.945,41 100,00 

            Fonte:  SAAE (Contabil idade – Balancete da Receita – 2009) 
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No mesmo exercício,  as despesas somaram R$ 10.104.198,80, conforme 

discriminado na Tabela 2.2 

Tabela 2.2 – Discriminação das despesas (2008) 
DISCRIMINAÇÃO DA 

DESPESA TOTAL (R$)  (%)  

Pessoal  2.526.038,29 25,00 

Mater ia l  de  Consumo 1.681.828,36 16,64 

Serviços  de terceiros  3.786.927,28 37,48 

Outras despesas 77.714,84 0,77 

Inves t imentos  2.031.690,03 20,11 

TOTAL 10.104.198,80 100,00 

             Fonte:  SAAE de Itapira (Contabil idade – Despesas segundo as  
             categorias econômicas – 2009) 

Com relação aos investimentos (despesas de capital) realizados em 2009,  

esses totalizaram R$ 2.031.690,03, com origens e destinações especificadas 

na Tabela 2.3.  

Tabela 2.3 – Discriminação dos investimentos (2009) 
DISCRIMINAÇÃO 

DA RECEITA 
RECURSOS 
PRÓPRIOS 

FINANCIADOS 
ONEROSOS 

FINANCIADOS 
NÃO 

ONEROSOS 
TOTAL 

Sistema de água  321.693,34 1.539.805,58 20.580,00 1.882.078,92 

Sistema de esgoto 132.188,11 0,00 0,00 132.188,11 

Adminis tração 17.423,00 0,00 0,00 17.423,00 

TOTAL 471.304,45 1.539.805,58 20.580,00 2.031.690,03 

     Fonte:  SAAE de Itapira (Contabil idade – Despesas segundo as  
     categorias econômicas – 2009) 

Segundo o Setor Comercial,  o SAAE possuía em dezembro de 2009 22.199 

ligações de água, correspondendo a 23.683 economias e 21.207 ligações de 

esgoto,  correspondendo a 22.679 economias,  conforme Tabela 2.4.   

Tabela 2.4 – Ligações e economias,  consumos medido e faturado (2009) 
ÁGUA ESGOTO 

CATEGORIA 
L IG A Ç Õ E S  E C O N O M I A S  L IG A Ç Õ E S  E C O N O M I A S  

VOLUME 
MEDIDO 
(m3 / ano)  

VOLUME 
FATURADO 

(m3 / ano)  

Domicil iar  
Soc ial  704 717 700 713 136.154 133.233 

Domic il iar  19.211 20.309 18.366 19.454 4.099.278 3.834.561 

Comercial  1.873 2.237 1.799 2.163 366.434 412.270 

Industr ia l  209 217 196 203 68.667 74.186 

Públ ica 197 198 146 146 160.094 152.835 

TOTAL 22.194 23.678 21.207 22.679 4.830.627 4.607.085 

    Fonte:  SAAE de Itapira (Setor Comercial  – Histograma – 2009)              
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De Acordo com os dados apresentados na tabela 2.5, no período de fevereiro a 

dezembro de 2009,  foram emitidas 242.964 contas,  sendo 89,26% relativas às  

categorias domicil iar  e domicil iar  social .  No que diz respeito ao consumo faturado, 

79,51% situam-se na faixa de consumo de 0 a 20 m3 .  

Tabela 2.5 – Contas emitidas por faixa de consumo (fev/dez 2009) 
FAIXA DE CONSUMO ( m 3 )  

CATEGORIA 
ATÉ 10 11 A 20 21 A 30 31 A 50 ACIMA 

50 

TOTAL % 

Domicil iar  
Soc ial  2.561 3.456 1.265 283 13 7.578 3,12 

Domic il iar  69.858 95.481 34.548 8.524 886 209.297 86,14 

Comercial  13.058 4.868 1.281 716 573 20.496 8,44 

Industr ia l  1.161 1.633 217 166 283 3.460 1,42 

Públ ica 797 310 186 227 613 2.133 0,88 

TOTAL 87.435 105.748 37.497 9.916 2.368 242.964 100,00 

% 35,99 43,52 15,43 4,08 0,97 100,00 - 

    Fonte:  SAAE de Itapira (Comercial  – Histograma – 2009)              
 

As tarifas dos serviços de água e esgoto,  cobradas pelo SAAE, vigoram desde 

18/02/2009, conforme estrutura apresentada na Tabela 2.6.     

Tabela 2.6 – Estrutura Tarifária – em vigor a part ir  de 18/02/2009 
CATEGORIA TARIFA FAIXA DE 

CONSUMO ÁGUA ESGOTO TOTAL 

MINIMA ATÉ 10  m3  3 ,94  3 ,15  7 ,09  

11  A 20  m3  0 ,61  0 ,48  -  

21  A 30  m3  1 ,33  1 ,07  -  

31  A 50  m3  1 ,90  1 ,52  -  

RESIDENCIAL 

SOCIAL CONSUMO 
EXCEDENTE 

ACIMA DE 50  m3  2 ,25  1 ,79  -  

MINIMA ATÉ 10  m3  7 ,24  5 ,79  13 ,03  

11  A 20  m3  1 ,11  0 ,88  -  

21  A 30  m3  2 ,43  1 ,98  -  

31  A 50  m3  2 ,43  1 ,98  -  

RESIDENCIAL 

PÚBLICA 

CONDOMÍNIOS 
CONSUMO 

EXCEDENTE 

ACIMA DE 50  m3  2 ,96  2 ,31  -  

MINIMA ATÉ 10  m3  8 ,17  6 ,53  14 ,70  

11  A 20  m3  1 ,43  1 ,13  -  

21  A 30  m3  4 ,47  3 ,58  -  

31  A 50  m3  4 ,47  3 ,58  -  

COMERCIAL 

INDUSTRIAL CONSUMO 
EXCEDENTE 

ACIMA DE 50  m3  6 ,25  4 ,99  -  

  Fonte:  Setor Comercial  do SAAE 
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Atualmente o SAAE presta seus serviços na localidade sede e nos distritos de 

Barão Ataliba Nogueira,  Ponte Nova e Eleutério.  

2.1 – Sistema de Abastecimento de Água de Itapira – Distrito Sede 

As informações a seguir foram obtidas de levantamentos realizados in locu,  

de documentos e relatórios operacionais do SAAE. 

2.1.1 - Manancial 

O manancial supridor do sistema de abastecimento de água é o Ribeirão da 

Penha, afluente do Rio do Peixe,  pertencente a bacia hidrográfica do Rio 

Mogi Guaçu. Suas cabeceiras situam-se na região da cidade de Serra Negra,  

sendo formado pelos Ribeirões Serra Negra e Morro Agudo. Tem como 

principais tributários da margem direita  os Córregos Cocho e Cardoso e da 

margem esquerda o Córrego Campineiro.  

A bacia hidrográfica do Ribeirão da Penha, à montante do ponto de captação, 

tem área de aproximadamente 250 km2 .   

2.1.2 – Captação 

A captação é feita a fio d’água. Possui um enrocamento de pedras para manter 

nível de água mínimo no canal de adução. O canal de adução é perpendicular 

ao eixo do curso d’água e aduz diretamente para os poços de sucção da 

elevatória.   

2.1.3 – Elevatória de água bruta 

A elevatória de água bruta conta com 4 conjuntos moto-bomba, cujas 

especificações de placa, são as seguintes:  

a) Conjunto 01 

- Bomba: KSB-150-50, Q=480 m3 /h,  hm = 75 mca 

- Motor: WEG de 175 CV, 1.785 rpm, alto rendimento 

b) Conjunto 02 

- Bomba: KSB-150-50, Q=550 m3 /h,  hm = 70 mca 

- Motor: WEG de 175 CV, 1.785 rpm, alto rendimento 
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c) Conjunto 03 

- Bomba: KSB-150-50, Q=600 m3 /h,  hm = 80 mca 

- Motor: WEG de 175 CV, 1.785 rpm, alto rendimento 

d) Conjunto 04 

- Bomba: IMBIL-200-400, rotor de 385 mm 

- Motor: WEG de 250 CV, 1.785 rpm, alto rendimento 

A operação dos conjuntos elevatórios é  realizada em conformidade com a 

demanda, sendo que, no período de 18h as 21h, trabalha apenas o conjunto 04 

de 250 CV, em razão de contrato com a Companhia de Energia Elétrica para 

redução de carga no horário de pico,  aduzindo uma vazão da ordem de 170 

l/s.  Nos horários fora de ponta a operação é feita com os conjuntos 01, 02 e 

03 (175 CV), aduzindo uma vazão da ordem de 300 l/s.  Excepcionalmente,  

entram em operação os conjuntos 01, 02, 03 e 04, aduzindo cerca de 360 l/s.  

A adução de água bruta é feita através de duas adutoras com as seguintes 

especificações: 

 Adutora 1 – ferro fundido - DN 400 mm – 420 m 

 Adutora 2 – ferro fundido - DN 250 mm – 440 m 

O desnível geométrico é da ordem de 55 metros.  

2.1.4 – Estação de tratamento de água 

A estação de tratamento de água é do tipo convencional,  com ciclo completo,  

constituída de calha parshall de 12”, oito floculadores mecanizados de eixo 

vertical,  quatro decantadores de alta taxa e cinco filtros rápidos de fluxo 

descendente com camada simples de areia.  Segundo informações de SAAE a 

ETA em capacidade para tratar 360 l/s,  ou seja,  a vazão máxima da elevatória  

de água bruta.   

Os resíduos sólidos oriundos das lavagens dos filtros e dos decantadores,  não 

são tratados,  sendo dispostos in natura  no Ribeirão da Penha. 

2.1.5 – Produção de água 

Em 2009, a estação de tratamento de água do distrito Sede produziu 7.151.100 

m3 ,  equivalente a uma média de 595.925 m3 /mês.  Isso equivale a uma vazão 

média mensal de 226,58 l/s,  máxima mensal de 254,75 e mínima mensal de 

192,33 l/s.  O volume disponibilizado para o consumo, depois de descontados 
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os gastos com o consumo de serviço, foi de 7.046.561 m3 /ano, equivalente a  

uma média de 587.213 m3 /mês, conforme discriminado na Tabela 2.7.   

Tabela 2.7 – Volume produzido e vazões médias - Itapira (2009) 
VOLUMES (m3/mês) VAZÃO DIÁRIA ADUZIDA (l/s) 

MÊS 
PRODUZIDO DISTRIBUÍDO MÉDIA MÁXIMA MÍNIMA 

Janeiro 606.401 597.376 223 249 203 

Fevereiro 555.882 546.481 230 258 205 

Março 613.499 605.522 229 269 189 

Abril 590.095 581.641 228 250 203 

Maio 616.825 607.307 230 255 202 

Junho 583.284 575.687 225 252 198 

Julho 598.891 590.172 224 247 190 

Agosto 604.396 595.967 226 258 165 

Setembro 577.742 567.933 223 246 190 

Outubro 612.295 603.535 229 255 189 

Novembro 594.720 586.903 229 268 196 

Dezembro 597.070 588.037 223 250 178 

TOTAL 7.151.100 7.046.561 - - - 

    Fonte:  SAAE de Itapira (Relatório mensal  de produção de água – 2009)         

2.1.6 – Consumo de produtos químicos 

Para o tratamento da água são utilizados os seguintes produtos químicos: 

 Coagulação: Cloreto férrico (até novembro/2009) 

 Coagulação: Policloreto de alumínio 

 Alcalinização da água bruta Hidróxido de sódio (soda cáustica) 

 Pré e pós-cloração: Clorogás  

 Fluoretação: Ácido fluossilícico 

 Controle de ferro e manganês na água tratada: Ortopolifosfato  

Até novembro de 2009 foi uti lizado na coagulação da água cloreto férrico,  

tendo sido, então, substituído pelo policloreto de alumínio (PAC). Segundo 

informação do responsável pela operação da ETA os resultados foram bastante 

significativos,  verificando-se uma melhor formação e produção de flocos mais 

consistentes e pesados,  resultado em uma água decantada de melhor 

qualidade. É interessante registrar também que a utilização do PAC resultou 

em uma redução da ordem de 35% no consumo de soda cáustica.  

Tabela 2.8 apresenta os consumos, total e médio mensal, dos gastos de 

produtos químicos durante o ano de 2009. 
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Tabela 2.8 – Consumo de produtos químicos - Itapira (2009) 

MÊS CLORETO 
FÉRRICO PAC SODA 

CÁUSTICA 
PRÉ 

CLORAÇÃO 
PÓS 

CLORAÇÃO 

ÁCIDO 
FLUOSSI- 

LÍCICO 

Janeiro 41.708 0 32.708 1.608 684 228 

Fevereiro 39.964 0 27.966 1.471 617 270 

Março 37.229 0 25.000 1.618 682 299 

Abril 32.998 0 22.375 1.560 660 293 

Maio 30.207 0 23.109 1.601 682 290 

Junho 31.386 0 20.740 1.547 660 292 

Julho 30.697 0 23.675 1.595 682 296 

Agosto 32.994 0 25.450 1.598 682 299 

Setembro 33.809 0 26.550 1.554 660 289 

Outubro 37.448 0 25.375 1.613 682 297 

Novembro 4.514 28.564 16.305 1.550 660 303 

Dezembro 0 39.154 16.725 1.604 682 464 

TOTAL 352.954 67.718 285.978 18.919 8.033 3.618 

MÉDIA 32.087 33.859 23.832 1.577 669 302 

      Fonte:  SAAE de Itapira (Relatório mensal  de produção de água – 2009)         

2.1.7 – Controle de Qualidade da água 

A estação de tratamento dispõe de laboratório equipado para a realização das 

análises físico-químicas de rotina de controle de qualidade da água bruta e  

tratada,  com registro dos resultados de 2 e 2 horas.   

 pH: água bruta,  coagulada, decantada e tratada 

 Cor: água bruta e tratada 

 Turbidez: água bruta e tratada 

 Flúor: água tratada 

 Ferro: água bruta e tratada 

 Manganês: água bruta e tratada 

 Cloro residual livre: pré-cloração e água tratada 

Com relação às análises bacteriológicas,  a ETA não dispõe de um laboratório 

próprio,  sendo util izado um espaço no laboratório físico-químico. São 

realizadas as seguintes análises,  com pontos de coleta na saída da ETA e na 

rede de distribuição: coliformes totais e fecais e bactérias heterotróficas.  
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Para atendimento da Portaria no .  518 do Ministério da Saúde, no que diz 

respeito aos parâmetros de periodicidade semestral,  são realizados os 

seguintes análises: série de substâncias orgânicas e inorgânicas,  agrotóxicos,  

microcistinas,  produtos secundários da desinfecção, radioatividade e padrão 

de aceitação. 

2.1.8 – Reservatórios 

Conforme levantamentos realizados in locu e informações cedidas pelo  SAAE,  

o sistema conta com 14 reservatórios de distribuição, totalizando uma 

capacidade de 9.950 m3 ,  conforme descrito na Tabela 2.9, a seguir.  

Tabela 2.9 – Relação de reservatórios Itapira 

UNIDADE SETOR TIPO VOLUME 
m3 

R1 Centro (ETA) Circular semi-enterrado de concreto 1000 

R2 Centro (ETA) Retangular apoiado de concreto 600 

R3 Centro (Parque Juca Mulato) Retangular semi-enterrado de concreto  800 

R4 Centro (Parque Juca Mulato) Circular elevado de concreto 30 

R5 Santa Bárbara (SP-147) Circular apoiado de concreto 1.250 

R6 Santa Bárbara (SP-147) Circular apoiado de concreto 650 

R7 Santa Bárbara (Braz Cavenaghi) Tubular apoiado metálico 1.000 

R8 Santa Bárbara Circular apoiado fibra 20 

R9 Vila Ilze Circular apoiado de concreto 1.250 

R10 Vila Ilze Circular apoiado de concreto 1.000 

R11 Vila Ilze Tubular elevado com anéis de concreto 50 

R12 Prados Circular apoiado de concreto 1.250 

R13 Prados Tubular apoiado metálico* 1.000 

R14 Prados Tubular elevado com anéis de concreto 50 

TOTAL 9.950 

   * Em fase de implantação 

 R1: Situado na área da ETA, recebe água do tanque de contato,  aduz 

por gravidade para o R3, que juntos abastecem por gravidade a zona baixa do 

Centro da Cidade e região do Bairro Jardim Soares.   

 R2: Situado na área da ETA, recebe água do tanque de contato,  abastece 

por gravidade a região do Rio do Peixe,  Vila Figueiredo, jardim Galego e 

Flávio Zacchi,  fornece água para a EEAT-03 que recalca para o Setor Prados.   



 

 

 

25  

 R3: Situado no Parque Juca Mulato,  recebe água do R1, abastece 

juntamente com o R1 a zona baixa do Centro da Cidade e região do Bairro 

Jardim Soares,  fornece água para a EEAT-04 que recalca para o R4.  

 R4: Situado no Parque Juca Mulato,  recebe água da EEAT-04,  

localizada junto ao R3, abastece a zona alta do Centro da Cidade. 

 R5: Situado junto ao trevo de acesso da Rodovia SP-147 à cidade, 

anexo ao R6, recebe água da elevatória EEAT-01, localizada na ETA, 

abastece o Setor Santa Bárbara.  R6: Situado junto ao trevo de acesso da 

Rodovia SP-147 à cidade, anexo ao R5, recebe água da elevatória EEAT-01, 

localizada na ETA, abastece o Setor Santa Bárbara.  

 R7: Situado no Bairro Braz Cavenaghi,  recebe água da EEAT-01 e dos 

reservatórios R5 e R6, atende os Bairros Braz Cavenaghi e Santa Marta.  

 R8: Situado no Bairro Juvenal Leite,  recebe água da EEAT-06 e 

abastece o Loteamento Industrial Juvenal Leite.   

 R9: Situado próximo a Praça da Árvore,  anexo ao R10, recebe água da 

EEAT-02, localizada na ETA, alimenta o R10, que.  

 R10: Situado próximo a Praça da Árvore,  recebe água do R9 e abastece 

a região dos Bairros Vila Ilze,  Vila  Izaura e Cubatão, Jardim Raquel e  

adjacências.  

 R11: Situado próximo a Praça da Árvore,  junto ao R9 e ao R10, recebe 

água da EEAT-05, anexa ao R10, abastece a zona alta do bairro Vila Ilze.  

 R12: Situado no Bairro Prados,  junto ao R13 em fase de implantação, 

recebe água da EEAT-03, abastece a zona baixa Setor Prados e atende a 

EEAT-06, que recalca para o R14. 

 R13: Situado no Bairro Prados,  junto ao R12, está em fase de 

implantação. 

 R14: Situado no Bairro Prados,  junto ao R12, recebe água da EEAT-06,  

e abastece a zona alta do Setor Prados e o loteamento popular Istor Luppi.  

 

 

 



 

 

 

26  

2.1.9 – Elevatórias de água tratada 

Conforme levantamentos realizados in locu ,  o sistema de distribuição de água 

possui 6 elevatórias de água tratada que atendem os Setores Centro (zona 

alta),  Santa Bárbara,  Vila Ilze e Prados.  A seguir são apresentadas as 

descrições das respectivas elevatórias.  

 EEAT 01 – Santa Bárbara 

 Localizada na área da ETA, a elevatória é constituída por 3 conjuntos 

elevatórios,  bomba KSB-100-40, Q = 144 m3 /h,  hm = 55 mca e motor WEG de 

60 CV, 1.780 rpm. A EEAT-01 opera com três conjuntos em paralelo,  sendo 

um de reserva,  recalcando diretamente nas adutoras que abastecem o Setor 

Santa Bárbara,  com as sobras alimentando os reservatórios R5, R6 e R7. A 

adução é feita por duas adutoras,  sendo a primeira com diâmetro de 250 mm 

com 1.550 metros de extensão e a segunda com diâmetro de 150 mm, com 

1.004 metros de extensão. 

 EEAT 02 – Vila Ilze 

Localizada na área da ETA, a elevatória é constituída por 3 conjuntos 

elevatórios,  sendo 2 conjuntos com bombas KSB-100-33, Q = 144 m3 /h,  hm = 

40 mca e motor WEG de 30 CV, 1.760 rpm e um conjunto com bomba IMBIL-

100-500/2,  sem indicação de vazão e altura manométrica,  e motor WEG de 

100 CV, 1.775 rpm. Um conjunto de 30 CV recalca na rede de distribuição, 

através de adutora DN 150 mm com 3.601 metros de extensão, abastecendo o 

Setor Vila Ilze,  sendo que as sobras alimentam o R10. Os outros conjuntos de 

30 CV e 100 CV recalcam diretamente párea o R9, através de duas adutoras 

de 150 mm e 200 mm, com extensões de 2.116 metros e 2.298 metros,  

respectivamente.  

 EEAT 03 – Prados 

Localizada na área da ETA, anexa ao R3, a elevatória é constituída por 2 

conjuntos elevatórios,  sendo um com bomba IMBIL-125-330, Q = 200 m3 /h,  

hm = 43 mca e motor WEG de 50 CV, 1.770 rpm e o outro com bomba 

IMBIL-100-330, sem indicação de vazão e altura manométrica,  e motor WEG 

de 40 CV, 1.770 rpm. A EEAT-03 opera com 2 conjuntos,  sendo 1 de reserva,  

recalcando para o R12, através de uma adutora DN 200 mm, com 2.281 metros 

de extensão. 



 

 

 

27  

 EEAT 04 – Parque Juca Mulato 

Localizada no Parque Juca Mulato,  anexa ao R3, a elevatória é constituída por 

3 conjuntos elevatórios,  bomba KSB-50-26, Q = 41 m3 /h,  hm = 21 mca e 

motor ARNO de 7,5 CV, 1.710. A EEAT-04 opera com 2 conjuntos,  sendo 1 

de reserva,  recalcando para o R4 através de uma adutora DN 150 mm com 22 

metros de extensão. 

 EEAT 05 – Praça da Árvore 

Localizada próxima à Praça da Árvore,  anexa ao R10, a elevatória é  

constituída por 3 conjuntos elevatórios,  bomba sem placa e motor WEG de 10 

CV, 3.500. A EEAT-05 opera com três conjuntos automatizados em 

seqüência,  recalcando para o R11, através de uma adutora DN 100 mm com 

148 metros de extensão. 

 EEAT 06 – Juvenal Leite 

Localizada no Distri to Industrial Juvenal Leite,  a elevatória é constituída por 

1 conjunto elevatório,  bomba IMBIL modelo 32/200, Q = 15 m3 /h,  hm = 60 m,  

rotor de 189 mm. A EEAT-06 recalca para o reservatório R8. 

13.1.10 – Rede de distribuição de água 

Conforme medição efetuada na planta cadastral fornecida pelo SAAE, o 

sistema de distribuição água conta com 282.135 metros de comprimento,  

considerando redes e adutoras,  inclusive as de recalque, com diâmetros 

variando de 50 mm a 300 mm, conforme Tabela 2.10. 

Tabela 2.10 – Rede de distribuição de água – Itapira (2009) 
DIÃMETRO (mm) 

EXTENSÃO 
50 75 100 125 150 200 250 300 

TOTAL 

METRO 197.254 2.466 35.618 267 26.446 10.426 4.977 4.681 282.135 

    Fonte:  SAAE de Itapira.  Área Técnica 

2.1.11 – Ligações e economias de água – Volumes medido e faturado 

Conforme relatórios do Setor Comercial,  em dezembro de 2009, a localidade 

Sede apresentou os seguintes números: 

 Ligações de água: 21.345 

 Economias de água: 22.818 
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 Volume medido pelos hidrômetros: 4.642.423 m3 /ano 

 Volume faturado: 4.429.253 m3 /ano 

Todas as ligações de água são micromedidas.  

2.2 – Sistema de Abastecimento de Água do Distrito Ataliba Nogueira 

O Distri to de Ataliba Lago está localizado a cerca de 8 km da sede do 

município,  às margens da rodovia SP-352 que liga Itapira a Jacutinga em 

Minas Gerais.  O núcleo urbano se desenvolveu ao longo da rodovia SP-352 e 

do curso do Córrego dos Barreiros,  incluindo também a localidade de 

Terrazan. As informações a seguir foram obtidas de levantamentos realizados 

in locu  de documentos e de relatórios operacionais do SAAE. 

2.2.1 - Manancial 

O sistema de abastecimento de água do Distrito de Ataliba Nogueira é  suprido 

pelo manancial subterrâneo. 

2.2.2 – Captação 

A captação é feita através de 4 poços tubulares profundos,  que apresentam as 

seguintes características: 

 PT-01 

- Diâmetro: 150 mm 

- Profundidade: 140 m 

- Vazão: 12 m3 /h 

 PT-02 

- Diâmetro: 150 mm 

- Profundidade: 150 m 

- Vazão: 7,8 m3 /h 

 PT-03 

- Diâmetro: 150 mm 

- Profundidade: 170 m 

- Vazão: 7,3 m3 /h 
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 PT-04 (Terrazan) 

- Diâmetro: 150 mm 

- Profundidade: 177 m 

- Vazão: 2,4 m3 /h 

A operação dos poços tubulares profundos é feita de forma automatizada, de 

acordo com a demanda. O volume aduzido é medido através de hidrômetro 

instalado na saída de cada poço. 

2.2.3 – Produção de água 

Em 2009, o sistema de abastecimento de água do distrito de Ataliba Nogueira 

produziu e distribuiu 135.409 m3 /ano, equivalente a uma média de 11.284 

m3 /mês,  conforme apresentado na Tabela 2.11.  

Tabela 2.11 – Volume produzido – Barão (2009) 
VOLUME EM m3/mês 

MÊS 
PT-01 PT-02 PT-03 PT-04 

TOTAL 

Janeiro 5.062 2.619 2.148 1.063 10.892 

Fevereiro 4.894 2.605 1.998 894 10.391 

Março 4.791 2.623 2.608 1.006 11.028 

Abril 4.602 2.585 2.396 1.105 10.688 

Maio 4.740 2.781 2.891 1.044 11.456 

Junho 4.254 2.504 2.638 997 10.393 

Julho 6.251 2.870 1.864 1.336 12.321 

Agosto 5.168 3.167 2.147 1.085 11.567 

Setembro 4.855 3.179 1.774 1.166 10.974 

Outubro 4.527 3.289 2.757 1.266 11.839 

Novembro 4.586 3.079 2.580 1.448 11.693 

Dezembro 4.976 3.271 2.360 1.560 12.167 

TOTAL 58.706 34.572 28.161 13.970 135.409 

          Fonte:  SAAE de Itapira (Relatório mensal  de produção de água – 2009)        

As vazões médias produzidas durante o ano de 2009 foram as seguintes: 

 PT-01: 6,70 m3 /h  

 PT-02: 3,95 m3 /h 

 PT-03: 3,21 m3 /h.  

 PT-04: 1,59 m3 /h.  
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 PT-01 + PT-02 + PT-03 + PT-04 = 15,45 m3 /h.  

Observa-se que esses valores referem-se apenas as médias diárias relativas ao 

volume total produzido no ano, pois não se conhece o tempo médio diário de 

operação de cada poço tubular.  

 2.2.4 – Tratamento da água 

A água explotada dos poços tubulares recebe como tratamento a desinfecção e 

a fluoretação, com a utilização dos seguintes produtos químicos: 

 Hipoclorito de sódio: desinfecção 

 Ácido fluossilícico: fluoretação 

O consumo de produtos químicos,  verificado em 2009, foi o seguintes: 

 Hipoclorito de sódio: 1.126 kg 

 Ácido fluossilícico: 451 kg 

2.2.5 – Controle de qualidade da água 

A água distribuída a população é monitorada com a realização das seguintes 

análises: cor,  turbidez,  íons fluoreto,  cloro residual livre,  coliformes totais e 

fecais e bactérias heterotróficas.  

2.2.6 – Reservação 

Conforme informações cedidas pelo SAAE e levantamentos realizados in locu, 

o sistema de reservação conta com 3 reservatórios de distribuição, totalizando 

uma capacidade de 340 m3 ,  conforme descrito na Tabela 2.12, a seguir.  

Tabela 2.12 – Reservatórios – Barão (2009) 

UNIDADE SETOR TIPO VOLUME 
m3 

R1 Geral – A. Nogueira Quadrado apoiado de alvenaria 200 

R2 Geral – A. Nogueira Quadrado apoiado de alvenaria 130 

R3 Terrazan Cilíndrico metálico 10 

TOTAL 340 
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2.2.7 – Rede de distribuição de água 

Conforme informações cedidas pelo SAAE, o sistema de distribuição água 

tem extensão de 5.407 metros,  considerando redes e adutoras,  com diâmetros 

variando de 40 mm a 100 mm, conforme apresentado na Tabela 2.13. 

Tabela 2.13 – Rede de distribuição – Barão (2009) 
DIÂMETROS (mm) 

EXTENSÃO 
40 50 100 150 200 250 

TOTAL 

METRO 844 3.253 1.310 - - - 5.407 

    Fonte:  SAAE de Itapira.  Área Técnica 
    Observação: inclui  Terrazan 

2.2.8 – Ligações e economias de água – Volumes medido e faturado 

Conforme relatórios do Setor Comercial,  em dezembro de 2009, a localidade 

de Barão Ataliba Nogueira apresentou os seguintes números: 

 Ligações de água: 568 

 Economias de água: 576 

 Volume medido pelos hidrômetros: 122.334 m3 /ano 

 Volume faturado: 115.347 m3 /ano 

Todas as ligações de água são micromedidas.  

2.3 – Sistema de Abastecimento de Água do Distrito Ponte Nova 

O Distrito de Ponte Nova está localizado a aproximadamente 13 km da sede 

do município,  próximo a rodovia SP-147, que liga Itapira a Lindóia,  tendo se 

desenvolvido ás margens do Córrego dos Coutos.  As informações a seguir 

foram obtidas de levantamentos realizados in locu  de documentos e de 

relatórios operacionais do SAAE. 

2.3.1 - Manancial 

O manancial supridor do sistema de abastecimento de água do Distrito de 

Ponte Nova é o manancial subterrâneo. Registra-se a existência de 

aproximadamente 10 moradias abastecidas por uma de nascente de encosta,  

com adução por gravidade, não operada pelo SAAE. 
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2.3.2 – Captação 

A captação é feita através de 1 poço tubular profundo, que apresenta as 

seguintes características: 

 PT-01 

- Diâmetro: 150 mm 

- Profundidade: 120 m 

- Vazão: 7,2 m3 /h 

- Adução: DN 50 mm – 135 m3tros 

A operação do poço tubular é feita de forma automatizada, de acordo com a 

demanda. O volume aduzido é medido através de hidrômetro instalado na 

saída de cada poço. 

2.3.3 – Produção de água 

Em 2009, o sistema de abastecimento de água do distrito de Ponte Nova 

produziu 17.349 m3 /ano, equivalente a uma média de 1.446 m3 /mês,  conforme 

apresentado na Tabela 2.14.  

Tabela 2.14 – Volume produzido – Ponte Nova (2009) 
VOLUME EM m3/mês 

MÊS 
PT-01 - - 

TOTAL 

Janeiro 1.775 - - 1.775 

Fevereiro 1.833 - - 1.833 

Março 2.283 - - 2.283 

Abril 1.535 - - 1.535 

Maio 1.160 - - 1.160 

Junho 1.111 - - 1.111 

Julho 1.183 - - 1.183 

Agosto 1.276 - - 1.276 

Setembro 1.332 - - 1.332 

Outubro 1.347 - - 1.347 

Novembro 1.068 - - 1.068 

Dezembro 1.446 - - 1.446 

TOTAL/ANO 17.349 - - 17.349 

          Fonte:  SAAE de Itapira (Relatório mensal  de produção de água – 2009)         
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A vazão média produzida durante o ano de 2009 foi a seguinte: 

 PT-01: 1,98 m3 /h  

Observa-se que esses valores referem-se apenas as médias diárias relativas ao 

volume total produzido no ano, pois não se conhece o tempo médio diário de 

operação de cada poço tubular.  

2.3.4 – Tratamento da água  

A água explotada do poço tubular recebe como tratamento a desinfecção e a 

fluoretação, com a utilização dos seguintes produtos químicos:  

 Hipoclorito de sódio: desinfecção 

 Ácido fluossilícico: fluoretação 

O consumo de produtos químicos,  verificado em 2009, foi o seguintes: 

 Hipoclorito de sódio: 151 kg 

 Ácido fluossilícico: 61 kg 

2.3.5 – Controle de qualidade da água 

A água distribuída a população é monitorada com a realização das seguintes 

análises: cor,  turbidez,  íons fluoreto,  cloro residual livre,  coliformes totais e 

fecais e bactérias heterotróficas.  

2.3.6 – Reservação 

Conforme informações cedidas pelo SAAE e levantamentos realizados in locu, 

o sistema de reservação conta com 1 reservatório de distribuição, totalizando 

uma capacidade de 50 m3 ,  conforme descrito na Tabela 2.15, a seguir.  

Tabela 2.15 – Reservatórios – Ponte Nova 

UNIDADE SETOR TIPO VOLUME 
m3 

R1 Geral Cilíndrico metálico 50 

TOTAL 50 

2.3.7 – Rede de distribuição de água 

Conforme informações cedidas pelo SAAE, o sistema de distribuição totaliza 

4.154 metros de comprimento,  considerando redes e adutoras,  com diâmetros 

variando de 50 mm a 100 mm, conforme apresentado na Tabela 2.16. 
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Tabela 2.16 – Rede de distribuição – Ponte Nova (2009) 
DIÂMETROS (mm) 

EXTENSÃO 
50  75 100 150 200 250 

TOTAL 

METRO 3.369 - 785 - - - 4.154 

    Fonte:  SAAE de Itapira.  Área Técnica 

2.3.8 – Ligações e economias de água – Volumes medido e faturado 

Conforme relatórios do Setor Comercial,  em dezembro de 2009, a localidade 

de Ponte Nova apresentou os seguintes números: 

 Ligações de água: 95 

 Economias de água: 96 

 Volume medido pelos hidrômetros: 21.730 m3 /ano 

 Volume faturado: 20.585 m3 /ano 

Todas as ligações de água são micromedidas.  

2.4 – Sistema de Abastecimento de Água do Distrito Eleutério 

O Distrito de Eleutério está localizado a aproximadamente 15 km da sede do 

município,  junto à rodovia Itapira/Jacutinga, ás margens do Córrego Santana.  

As informações a seguir foram obtidas de levantamentos realizados in locu  de 

documentos e de relatórios operacionais do SAAE. 

2.4.1 - Manancial 

O manancial supridor do sistema de abastecimento de água do Distrito de 

Eleutério é o manancial subterrâneo.  

2.4.2 – Captação 

A captação é feita através de 1 poço tubular profundo, que apresenta as 

seguintes características: 

 PT-01 

- Diâmetro: 150 mm 

- Profundidade: 150 m 

- Vazão: 7,5 m3 /h 

- Adução: DN 75 mm – 430 metros 
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Existe um segundo poço tubular perfurado, mas que ainda esta em fase de 

montagem.  

A operação do poço tubular é feita de forma automatizada, de acordo com a 

demanda. O volume aduzido é medido através de hidrômetro instalado na 

saída de cada poço. 

2.4.3 – Produção de água 

Em 2009, o sistema de abastecimento de água do distri to de Eleutério 

produziu 41.058 m3 /ano, equivalente a uma média de 3.421 m3 /mês,  conforme 

apresentado na Tabela 2.17.  

Tabela 2.17 – Volume produzido – Eleutério (2009) 
VOLUME EM m3/mês 

MÊS 
PT-01 - - 

TOTAL 

Janeiro 3.525 - - 3.525 

Fevereiro 3.269 - - 3.269 

Março 3.487 - - 3.487 

Abril 3.311 - - 3.311 

Maio 3.522 - - 3.522 

Junho 3.280 - - 3.280 

Julho 3.256 - - 3.256 

Agosto 3.362 - - 3.362 

Setembro 3.176 - - 3.176 

Outubro 3.498 - - 3.498 

Novembro 3.535 - - 3.535 

Dezembro 3.837 - - 3.837 

TOTAL/ANO 41.058 - - 41.058 

          Fonte:  SAAE de Itapira (Relatório mensal  de produção de água – 2009)         

As vazões Médias produzidas durante o ano de 2008 foram as seguintes: 

 PT-01: 4,70 m3 /h  

Observa-se que esses valores referem-se apenas as médias diárias relativas ao 

volume total produzido no ano, pois não se conhece o tempo médio diário de 

operação de cada poço tubular.  
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2.4.4 – Tratamento da água 

A água explotada do poço tubular recebe como tratamento a desinfecção e a 

fluoretação, com a utilização dos seguintes produtos químicos:  

 Hipoclorito de sódio: desinfecção 

 Ácido fluossilícico: fluoretação 

O consumo de produtos químicos,  verificado em 2009, foi o seguintes: 

 Hipoclorito de sódio: 250 kg 

 Ácido fluossilícico: 118 kg 

2.4.5 – Controle de qualidade da água 

A água distribuída a população é monitorada com a realização das seguintes 

análises: cor,  turbidez,  íons fluoreto,  cloro residual livre,  coliformes totais e 

fecais e bactérias heterotróficas.  

2.4.6 – Reservação 

Conforme informações cedidas pelo SAAE e levantamentos realizados in locu, 

o  sistema de reservação conta com 1 reservatórios de distribuição, totalizando 

uma capacidade de 150 m3 ,  conforme descrito na Tabela 2.18, a seguir.  

Tabela 2.18 – Reservatórios – Eleutério 

UNIDADE SETOR TIPO VOLUME 
m3 

R1 Geral Quadrado apoiado de alvenaria 150 

TOTAL 150 

   Fonte:  SAAE de I tapira .  Área Técnica    

2.4.7 – Rede de distribuição de água 

Conforme informações cedidas pelo SAAE, o sistema de distribuição totaliza 

3.917 metros de comprimento,  considerando redes e adutoras,  com diâmetros 

variando de 50 mm a 100 mm, conforme apresentado na Tabela 2.19. 

Tabela 2.19 – Rede de distribuição – Eleutério (metros) 
DIÂMETROS (mm) 

EXTENSÃO 
50  75 100 150 200 250 

TOTAL 

METRO 2.876 571 470 - - - 3.917 

    Fonte:  SAAE de Itapira.  Área Técnica 
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2.4.8 – Ligações e economias de água 

Conforme relatórios do Setor Comercial,  em dezembro de 2009, a localidade 

de Eleutério apresentou os seguintes números: 

 Ligações de água: 186 

 Economias de água: 188 

 Volume medido pelos hidrômetros: 44.140 m3 /ano 

 Volume faturado: 41.890 m3 /ano 

Todas as ligações de água são micromedidas.  

2.5 – Sistema de esgotamento sanitário de Itapira - Distrito Sede 

A área urbana de Itapira conta com um sistema de esgotamento sanitário que 

contempla as fases da coleta,  interceptação, tratamento e disposição final, 

atendendo praticamente 100% da população. Distingue-se no sistema de 

esgotamento a existência de duas bacias,  sendo uma principal,  caracterizada 

pelo Ribeirão da Penha e uma sub-bacia secundária,  caracterizada pela bacia 

do Córrego Laura,  contribuinte do Ribeirão da Penha. O sistema conta com 10 

elevatórias.  A estação de tratamento está localizada na margem direita do 

Ribeirão da Penha, na altura da Rodovia Virgolino de Oliveira Filho.  

2.5.1 – Rede coletora de esgoto 

Conforme informações cedidas pelo SAAE, o sistema conta com 228 km de 

coletores,  com diâmetros variando de 150 mm a 300 mm. A Autarquia não 

dispõe de cadastro da rede coletora de esgoto.  

2.5.2 – Interceptores e emissário 

Conforme informações cedidas pelo SAAE, o sistema conta com 9.989 metros 

de interceptores e emissários,  com diâmetros variando de 300 mm a 600 mm. 

A Autarquia não dispõe de cadastro dos interceptores e emissário.  

2.5.3 – Elevatórias de esgoto 

Conforme levantamentos realizados in locu ,  o sistema coletor de esgoto 

possui 10 elevatórias,  sendo uma a geral do sistema, cujas principais 

características são apresentadas a seguir:  
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 EEE-01 – Jardim Soares 

Localizada no Bairro Jardim Soares,  a elevatória é constituída por 2 conjuntos 

elevatórios,  bombas auto-escorvantes modelo E-8 com motor de 30 CV. 

Recalca para o interceptor do Ribeirão da Penha. 

 EEE-02 – Jardim Santa Marta 

Localizada no Bairro Jardim Santa Marta,  a elevatória é constituída por 2 

conjuntos com bombas auto-escorvantes modelo EP-4 de 30 CV. Recalca para 

a EEE-01 do Bairro Jardim Soares.  

 EEE-03 – Conjunto Habitacional Antonio Assad Alcici 

Localizada no referido Conjunto habitacional,  a elevatória é constituída por 2 

conjuntos com bombas auto-escorvantes modelo E-6 de 15 CV. Recalca para o 

interceptor do Ribeirão da Penha. 

 EEE-04 – Penha 

Localizada na Avenida Comendador Virgolino de Oliveira,  a elevatória é  

constituída por 2 conjuntos com bombas auto-escorvantes modelo E-8, com 

motores de 25 CV e 40 CV. Recalca para o interceptor do Ribeirão da Penha. 

 EEE-05 – Jardim Ivete 

Localizada na Rua Fumabachi Tokuji,  a elevatória é constituída por 2 

conjuntos com bombas auto-escorvantes modelo E-3 de 2 CV. Recalca para o 

interceptor do Ribeirão da Penha. 

 EEE-06 – Milico 

Localizada na Rua Milico,  a elevatória é constituída por 1 conjunto 

submersível ABS de 3 CV. Recalca para a EEE-04 – Penha I.  

 EEE-07 – Cubatão 

Localizada na Rua José Rosário é constituída por 1 conjunto com bomba auto-

escorvante modelo EP-3 de 10 CV. Recalca para a EEE-04 – Penha I.  

 EEE-08 – Macumbe 

Localizada na Rua Cubatão Macumbe, a elevatória é constituída por 2 

conjuntos elevatórios,  bombas auto-escorvantes modelo EP-3 de 15 CV. 

Recalca para a EEE-04 – Penha I.  



 

 

 

39  

 EEE-09 – Mario Cega 

Localizada na Avenida Getúlio Vargas,  é consti tuída por 2 conjuntos com 

bombas auto-escorvantes modelo EP-3 de 25 CV. Recalca para o interceptor 

do Córrego da Penha. 

 EEE-10 – ETE 

Localizada na área da estação de tratamento,  a elevatória é constituída por 2 

conjuntos com bombas auto-escorvantes,  IMBIL modelo EP-10 de 40 CV e 2 

conjuntos elevatórios de reserva,  bombas submersíveis,  FLYT de 35 CV. 

Recalca para a entrada da estação de tratamento.  

2.5.4 – Estação de tratamento de esgoto 

O tratamento do esgoto de Itapira é feito através de um sistema de lagoas de 

estabilização, constituído por lagoas aeradas de mistura completa e lagoas de 

decantação, com capacidade nominal para 200 l/s,  apresentando as seguintes 

unidades: 

 Gradeamento:  do tipo grades fixas de limpeza manual,  recebe o esgoto 

diretamente do interceptor do Ribeirão da Penha, que em seguida é conduzido 

por gravidade para a elevatória geral.  

 Elevatória geral: recebe os esgotos da unidade de gradeamento e recalca 

para o tratamento preliminar.  

 Caixa de areia: do t ipo canal de velocidade, com limpeza através de 

descarga hidráulica,  é constituída por três câmaras paralelas.   

 Leitos de secagem: conjunto de quatro unidades que recebem, 

alternadamente,  os lodos removidos das caixas de areia.  

 Lagoas aeradas:  conjunto de duas lagoas,  que recebem os efluentes do 

tratamento preliminar,  sendo a primeira com volume de 33.600 m3  e a segunda 

com 16.800 m3 ,  ambas projetadas para tempo de detenção de 2,7 dias.  

 Lagoas de decantação: conjunto de quatro lagoas,  que recebem os 

efluentes das duas lagoas aeradas,  contado cada uma com área de 5.624 m2  e 

volume de 16.800 m3 .   

As lagoas de decantação estão passando por processo de remoção do lodo 

sedimentado. 



 

 

 

40  

2.5.5 – Corpo receptor 

O receptor final dos esgotos de Itapira é o Ribeirão da Penha. 

2.5.6 – Ligações e economias de esgoto 

Conforme relatórios do Setor Comercial,  em dezembro de 2009, o Distrito 

Sede contava com: 

 Ligações de esgoto: 20.515 

 Economias de esgoto: 21.976 

2.5.7 – Volume de esgoto produzido, coletado e tratado 

Admitindo-se que o esgoto produzido é equivalente a 80% do volume medido 

pelos hidrômetros,  que o esgoto coletado é proporcional ao número de 

economias com esgoto e que o volume tratado é igual ao coletado, a Tabela 

2.20 estima os volumes de esgoto produzido, coletado e tratado em 2009.  

Tabela 2.20 – Estimativa: volumes e vazão de esgoto – Itapira (2009) 
VOLUME DE ESGOTO 

(m3 / ano)  
VOLUME 
MEDIDO 
(m3/ano)  

PROPORÇÃO 
ECONOMIAS 
C/  ESGOTO 

COEFICIENTE 
DE RETORNO 

PRODUZIDO COL/TRAT.( *)  

VAZÃO 
MÉDIA  

 ( l / s )  

4 .642 .423  96 ,3% 0 ,80  3 .576 .894  3 .576 .894  113 ,42  

(*) COL/TRAT. = Volumes coletado e tratado 

2.6 – Sistema de esgotamento sanitário de Barão Ataliba Nogueira 

A área urbana do Distrito de Barão de Ataliba Nogueira conta com sistema de 

esgotamento sanitário que contempla as fases da coleta, interceptação, 

tratamento e disposição final,  atendendo a 79,2% da população, considerando 

que a localidade Terrazan não é beneficiada com o serviço.  O sistema é 

caracterizado por possuir apenas uma bacia de contribuição, do Córrego dos 

Barreiros,  contribuinte do Rio Peixe,  sendo os esgotos coletados e escoados 

por gravidade até a elevatória geral do sistema localizada na área da ETE.  

O sistema conta ainda com um chacreamento,  com 14 lotes,  cujos efluentes 

sanitários são encaminhados para um tanque séptico. Os efluentes tratados são 

lançados no Córrego Barreiros.  
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2.6.1 – Rede coletora de esgoto 

O sistema coletor de esgotamento sanitário conta com 5.683 metros de 

coletores,  com diâmetro 150 mm, incluindo o emissário.  

2.6.2 – Elevatórias de esgoto 

O sistema conta com uma única elevatória,  sendo a elevatória geral do 

sistema, que recalca para a estação de tratamento.  Suas principais 

características são as seguintes: 

 EEE-01 – ETE 

Localizada na área da ETE, a elevatória é constituída por 2 conjuntos 

elevatórios auto-escorvantes,  bomba IMBIL modelo E-3 de 5 CV. 

2.6.3 – Estação de tratamento de esgoto 

O tratamento do esgoto do distrito é feito através de uma lagoa facultativa,  

contando com as seguintes unidades: 

 Tratamento preliminar: constituída por grade para retenção de sólidos 

grosseiros,  caixa de areia e vertedor triangular para medição da vazão. 

 Lagoa: operando como lagoa facultativa primária,  com uma unidade, 

recebe os efluentes do tratamento preliminar.   

2.6.4 – Corpo receptor 

O receptor final dos esgotos do Distri to de Barão Ataliba Nogueira é o 

Córrego dos Barreiros.  

2.6.5 – Ligações e economias de esgoto 

Conforme relatórios do Setor Comercial,  em dezembro de 2009, o Distrito 

Sede contava com: 

 Ligações de esgoto: 448 

 Economias de esgoto: 456 
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2.6.6 – Volume de esgoto produzido, coletado e tratado 

Admitindo-se que o esgoto produzido é equivalente a 80% do volume medido 

pelos hidrômetros,  que o esgoto coletado é proporcional ao número de 

ligações com esgoto e que o volume tratado é igual ao coletado, a Tabela 2.21 

estima os volumes de esgoto produzido, coletado e tratado em 2009.  

Tabela 2.21 – Estimativa: volumes e vazão de esgoto – Barão (2009) 
VOLUME DE ESGOTO 

(m3 / ano)  
VOLUME 
MEDIDO 
(m3/ano)  

PROPORÇÃO 
ECONOMIAS 
C/  ESGOTO 

COEFICIENTE 
DE RETORNO 

PRODUZIDO COL/TRAT.( *)  

VAZÃO 
MÉDIA  

 ( l / s )  

122 .334  79 ,2  % 0 ,80  77 .511  77 .511  2 ,5  

(*) COL/TRAT. = Volumes coletado e tratado 

2.7 – Sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Ponte Nova 

A área urbana do Distrito de Ponte Nova conta com sistema de esgotamento 

sanitário que contempla as fases da coleta,  interceptação, tratamento e 

disposição final,  atendendo a praticamente de 100% da população. O sistema 

de esgotamento é caracterizado pela existência de dois setores independentes.  

O primeiro contempla a área urbana do distrito,  propriamente dita e o segundo 

o conjunto habitacional João Adão Zanqueta.  Os esgotos coletados são 

escoados por gravidade até as estações de tratamento.   

2.7.1 – Rede coletora de esgoto 

O sistema coletor de esgotamento sanitário conta com 1.339 metros de 

coletores,  com diâmetro 150 mm, incluindo os emissários.  

2.7.2 – Estação de tratamento de esgoto 

O tratamento do esgoto de Ponte Nova é feito através de dois tanques sépticos 

acoplados a filtro anaeróbio,  atendendo aos dois setores do sistema. 

2.7.3 – Corpo receptor 

O receptor final dos esgotos do Distri to de Ponte Nova é o Córrego dos 

Coutos,  que drena a malha urbana do distrito.  
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2.7.4 – Ligações e economias de esgoto 

Conforme relatórios do Setor Comercial,  em dezembro de 2009, o Distrito 

Sede contava com: 

 Ligações de esgoto: 80 

 Economias de esgoto: 81 

2.7.5 – Volume de esgoto produzido, coletado e tratado 

Admitindo-se que o esgoto produzido é equivalente a 80% do volume medido 

pelos hidrômetros,  que o esgoto coletado é proporcional ao número de 

ligações com esgoto e que o volume tratado é igual ao volume coletado, a 

Tabela 2.22 estima os volumes de esgoto produzido, coletado e tratado em 

2009.  

Tabela 2.22 – Estimativa: volumes e vazão de esgoto - Ponte Nova (2009) 
VOLUME DE ESGOTO 

(m3 / ano)  
VOLUME 
MEDIDO 
(m3/ano)  

PROPORÇÃO 
ECONOMIAS 
C/  ESGOTO 

COEFICIENTE 
DE RETORNO 

PRODUZIDO COL/TRAT.( *)  

VAZÃO 
MÉDIA  

 ( l / s )  

21 .730  84 ,4  % 0 ,80  14 .672  14 .672  0 ,47  

(*) COL/TRAT. = Volumes coletado e tratado 

2.8 – Sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Eleutério 

A área urbana do Distrito de Eleutério Nova conta com sistema de 

esgotamento sanitário que contempla as fases da coleta, interceptação, 

tratamento e disposição final,  atendendo a praticamente de 100% da 

população. 

O sistema de esgotamento é caracterizado pela existência de duas elevatórias,  

sendo que uma recalca para a estação de tratamento.  

2.8.1 – Rede coletora de esgoto 

O sistema coletor de esgotamento sanitário conta com 2.057 metros de 

coletores,  com diâmetro 150 mm. 
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2.8.2 – Elevatórias de esgoto 

Conforme levantamentos realizados in locu ,  o sistema coletor de esgoto 

possui 2 elevatórias,  sendo uma a geral do sistema, cujas principais 

características são apresentadas a seguir:  

 EEE-01 

É constituída por 2 conjuntos elevatórios auto-escorvantes,  bomba IMBIL 

modelo E-2 de 3 CV. Recalca para EEE-02. 

 EEE-02 

A elevatória é constituída por 2 conjuntos elevatórios auto-escorvantes,  

bomba IMBIL modelo E-2 de 3 CV. Recebe os esgotos de sua área de 

influência e da EEE-01 e recalca para a ETE. 

2.8.3 – Estação de tratamento de esgoto 

O tratamento do esgoto do distrito é feito através de uma lagoa facultativa,  

contando com as seguintes unidades: 

 Tratamento preliminar: constituído por caixa de areia e  vertedor 

triangular para medição da vazão. 

 Lagoa: opera como lagoa facultativa primária,  uma unidade, recebe os 

efluentes do tratamento preliminar.   

2.8.3 – Corpo receptor 

O receptor final dos esgotos do Distrito é o Córrego Santana,  que drena a 

malha urbana do distrito.  

2.8.4 – Ligações e economias de esgoto 

Conforme relatórios do Setor Comercial,  em dezembro de 2009, o Distrito 

Sede contava com: 

 Ligações de esgoto: 164 

 Economias de esgoto: 166 
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2.8.5 – Volume de esgoto produzido, coletado e tratado 

Admitindo-se que o esgoto produzido é equivalente a 80% do volume medido 

pelos hidrômetros,  que o esgoto coletado é proporcional ao número de 

ligações com esgoto e que o volume tratado é igual ao volume coletado, a 

Tabela 2.23 estima os volumes de esgoto produzido, coletado e tratado em 

2009.  

Tabela 2.23 – Estimativa: volumes e vazão de esgoto - Eleutério (2009) 
VOLUME DE ESGOTO 

(m3 / ano)  
VOLUME 
MEDIDO 
(m3/ano)  

PROPORÇÃO 
ECONOMIAS 
C/  ESGOTO 

COEFICIENTE 
DE RETORNO 

PRODUZIDO COL/TRAT.( *)  

VAZÃO 
MÉDIA  

 ( l / s )  

44 .140  88 ,3  % 0 ,80  31 .180  31 .180  0 ,99  

(*) COL/TRAT. = Volumes coletado e tratado 
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3 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de limpeza urbana são prestados diretamente pela Prefeitura de 

Itapira.  Na estrutura organizacional da Prefeitura,  duas Secretarias 

Municipais estão envolvidas com essa atividade.  

A Secretaria de Serviços Públicos é responsável pela execução dos serviços 

de limpeza de logradouros (varrição, capina,  poda e serviços diversos),  coleta 

e transporte dos resíduos.  

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente é responsável pela atividade de 

tratamento e disposição final dos resíduos,  mais especificamente a operação 

do aterro sanitário.  Além disso,  gerencia a disposição dos entulhos da 

construção civil e fornece apoio a ACORSI – Associação dos Coletores de 

Resíduos Sólidos de Itapira,  entidade voltada para a reciclagem de materiais 

provenientes de coleta seletiva.   

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente tem a missão de: “definir e  

implementar as polít icas de fiscalização sanitária e sobre produtos de origem 

animal,  assistência e orientação a produtores rurais,  distribuição e comércio 

de produtos agrícolas,  áreas de proteção ambiental e de controle de 

exploração dos recursos naturais,  viveiros de mudas e plantas ornamentais;  

viabilizar programas sociais com os demais órgãos da Administração nas 

áreas de educação e conscientização ambiental” (ITAPIRA, 2009).  A 

Secretaria conta com dois departamentos:  

 Departamento de Agricultura 

 Departamento de Meio Ambiente 

Quanto a Secretaria  de Serviços Públicos: “definir políticas e desenvolver 

projetos de serviços públicos municipais de manutenção da cidade e das 

estradas municipais,  arborização, limpeza urbana e destinação final de 

resíduos,  assim como administrar os cemitérios” (ITAPIRA, 2009).  Essas 

atividades são desenvolvidas no âmbito dos seguintes departamentos: 

 Departamento de Limpeza Pública 

 Departamento de Praças, Parques e Jardins 
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3.1 – Cobertura 

Os serviços de limpeza urbana cobrem toda a área urbana do município,  

abrangendo a sede do município e os distritos de Barão Ataliba Nogueira,  

Ponte Nova e Eleutério.   As principais estradas rurais são servidas com 

containeres para recolhimento dos resíduos.  Segundo informações dos 

responsáveis pela coleta, o serviço beneficia 100% da população urbana. 

3.2 – Geração 

De acordo com dados do Departamento de Limpeza Pública,  nos últimos 5 

meses de 2008, a média mensal do volume coletado e disposto no aterro 

sanitário foi de 1.262,19 toneladas/mês,  conforme discriminado na Tabela 3.1 

Tabela 3.1 – Volume de resíduos domiciliar,   
comercial e público coletado - 2008 (toneladas/mês) 

MÊS  
(2008) 

RESÍDUOS DOMICILIAR, COMERCIAL 
E PÚBLICO 

AGOSTO 1.079,90 

SETEMBRO 1.109,02 

OUTUBRO 1.697,26 

NOVEMBRO 1.107,14 

DEZEMBRO 1.317,61 

MÉDIA MENSAL 1.262,19 

               Fonte:  Prefeitura – Departamento de Limpeza Pública 

Considerando a proporcionalidade com a população, a estimativa de geração 

de resíduos domiciliar,  comercial e público,  por localidade atendida,  é 

mostrada na Tabela 3.2.  

Tabela 3.2 – Estimativa da geração por localidade (2008) 
LOCALIDADE POPULAÇÃO GERAÇÃO 

(toneladas/mês) 

ITAPIRA 62.317 1.199,90 

BARÃO  2.217 42,69 

PONTE NOVA 223 4,29 

ELEUTÉRIO 795 15,31 

TOTAL 65.552 1.262,19 

 

Em 1998 o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 

S.A.,  desenvolveu trabalho intitulado “Caracterização geológico-geotécnica, 

elaboração do projeto executivo de aterro sanitário e  proposição de adequação 
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da área do antigo aterro sanitário para encerramento e diretrizes para o 

gerenciamento de resíduos sólidos no município de Itapira,  SP.”,  no qual 

considerou uma geração média de 0,5 Kg/habitante x dia.  

Considerarmos que em 2008 a população urbana atendida pelo serviço de 

coleta era de 65.552 habitantes,  a geração média per capita  teria  sido da 

ordem de 0,64 Kg/habitante x dia.  

3.3 – Coleta 

Os serviços de coleta de lixo são terceirizados,  por meio de contrato com a 

empresa SANEPAV – Saneamento Ambiental Ltda.  A freqüência da coleta é a 

seguinte: 

 Sede do município: diária 

 Distritos: duas vezes por semana 

 Containeres em estradas rurais: 2 ou 3 vezes por semana 

3.4 – Disposição final 

Os resíduos sólidos coletados em Itapira são dispostos em aterro sanitário,  

com Licença de Operação, emitida pela CETESB – Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental,  em 2005, com validade até 02/02/2010.  

O projeto elaborado pelo IPT previu área para disposição dos resíduos de 

aproximadamente 22.390 m2 ,  que seria ocupada com a construção de 16 

camadas de lixo de 2,0 metros de altura cada, incluindo a camada de 

cobertura de solo.  A infra-estrutura do aterro conta ainda com sistema de 

tratamento de efluentes (chorume),  tendo sido implantado uma sequência três 

lagoas de estabilização sendo 1 lagoa anaeróbia,  seguida por 1 lagoa 

facultativa e 1 lagoa de polimento.  A área administrativa conta com guarita de 

entrada,  prédio da administração e galpão para equipamentos e  

estacionamento de veículos.  

O aterro sanitário foi projetado para acumular um volume de 217.576 m3 ,  

incluindo os resíduos e o solo utilizado para cobertura de topo e do talude, 

conforme Tabela 3.3.  De acordo com o projeto do IPT, estimou-se para 2009,  

um volume aterrado acumulado de 168.758 m3 ,  o que corresponde a cerca de 

80% da capacidade total.  Na época do projeto foi estimada uma vida úti l  de 
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10,5 anos.  Os responsáveis pela operação do aterro sanitário estimam que sua 

capacidade esteja esgotada ainda em 2010. 

Tabela 3.3 – Volume total a ser aterrado 
VOLUME ATERRADO 

ANO 
ANUAL 
(m3/ano) 

ACUMULADO 
(m3) 

1998 6.820 6.820 

1999 13.686 20.506 

2000 13.908 34.414 

2001 14.097 48.511 

2002 14.286 62.797 

2003 14.475 77.272 

2004 14.696 91.968 

2005 14.916 106.884 

2006 15.137 122.021 

2007 15.358 137.379 

2008 15.579 152.958 

2009 15.800 168.758 

2010 16.052 184.810 

2011 16.273 201.083 

2012 16.493 217.576 

                Fonte:  IPT – Parecer Técnico no. 7.157 (1998) 

3.5 – Mão de obra empregada 

Os serviços de varrição, coleta e disposição final contam com os serviços de 

89 empregados,  conforme distribuição apresentada na Tabela 3.4.  

Tabela 3.4 – Empregados nos serviços de varrição, coleta e disposição final 
SERVIÇO PREFEITURA SANEPAV TOTAL 

Var r ição 30  23  53  

Coleta  0  31  31  

Operação do a ter ro 5  0  5  

TOTAL 35  54  89  

Os serviços de coleta são realizados por 24 coletores e 7 motoristas.  Na 

operação do aterro a  Prefeitura conta com 5 servidores,  sendo 1 para controle 

dos caminhões coletores,  1 para realização de serviços gerais e 3 operadores 

de máquina.  
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3.6 – Outros serviços 

Também são contratados com a SANEPAV os serviços de varrição, capina e 

raspagem manual de vias pavimentadas e logradouros, roçada e pintura de 

meio-fio.  A Tabela 3.5 apresenta as medições realizadas nos 5 últimos meses 

de 2008.  

Tabela 3.5 – Medições dos serviços de varrição, 
 capina, roçada e pintura de meio fio (08/2008 a 12/2008) 

MÊS  VARRIÇÃO 
 (km) 

CAPINA         
(Hxh) ROÇADA (m2) PINTURA 

MEIO FIO (km) 

AGOSTO 1.254,28 3.385,20 371.003 51,00 

SETEMBRO 1.243,95 3.328,40 410.039 48,50 

OUTUBRO 2.001,71 5.052,40 495.856 69,00 

NOVEMBRO 1.210,84 2.816,00 148.124 47,75 

DEZEMBRO 1.198,68 1.082,40 59.770 24,12 

MÉDIA  1.381,89 3.132,88 296.958 48,07 

             Fonte:  Prefei tura Municipal  –  Departamento de Limpeza Pública 

Dos serviços de varrição, cerca de 60% são realizados pela Prefeitura,  com 

servidores do próprio quadro, ficando a cargo da SANEPAV os 40% restantes.   

3.7 – Custo dos serviços 

Como base apenas nos valores pagos a SANEPAV, desconsiderando outros 

custos que a Prefeitura tem com a limpeza urbana, tais como gastos com 

pessoal lotado na varrição, operação do aterro sanitário,  materiais de consumo 

e etc. , os serviços contratados geraram despesas médias mensais de R$ 

279.824,42 conforme Tabela 3.6 Extrapolando-se as essas despesas mensais 

para 12 meses,  estima-se uma gasto anual da ordem de R$ 3.357.893,04. 

Tabela 3.6 – Custo da limpeza urbana – serviços contratados 

SERVIÇO UNIDADE PRODUÇÃO 
MÉDIA (1) 

CUSTO DO 
SERVIÇO (2) 

ESTIMATIVA 
DE CUSTO  
MENSAL 

(R$) 

ESTIMATIVA 
DE CUSTO 
ANUAL (3) 

(R$) 

Coleta manual através de 
containeres transporte e 
destinação final 

ton 1.262,19 98,05 123.757,73 1.485.092,76 

      
Coleta, transporte, 
tratamento e destinação 
final de resíduos dos 
serviços de saúde 

ton 0,655 3.670,45 2.404,14 28.849,68 

      
                                                                                                    Continua 
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Tabela 3.6 – Custo da limpeza urbana – serviços contratados 
 (continuação) 

SERVIÇO UNIDADE PRODUÇÃO 
MÉDIA (1) 

CUSTO DO 
SERVIÇO (2) 

ESTIMATIVA 
DE CUSTO  
MENSAL 

(R$) 

ESTIMATIVA 
DE CUSTO 
ANUAL (3) 

(R$) 

Varrição manual de vias 
públicas Km 1.381,89 52,26 72.217,57 866.610,84 
      
Capina e raspagem 
manual de vias e 
logradouros 

H x m 3.132,88 12,00 37.594,56 451.134,72 

      
Roçada manual m2 296.958 0,13 38.604,54 463.254,48 
      
Pintura de meio fio Km 48,07 109,13 5.245,88 62.950,56 
      

TOTAL - - - 279.824,42 3.357.893,04 
          Fonte :  Prefe i tura  Munic ipa l  de I tapira .  Secre tar ia  de Serviços  Públ icos .  
          (1)  Referente às medições  efe tuadas nos  mêses  de agosto a  dezembro de 2008.  
          (2)  Custos  vigentes em dezembro de 2008.  
          (3)  Considerou-se a  produção média e  os  cus tos  vigentes em dezembro de 2008.  

3.8 – Resíduos dos serviços de saúde 

Os serviços gerados pelos serviços de saúde são coletados de forma separada 

e encaminhados para a Empresa STERLIX AMBIENTAL, com unidade em 

Mogi Mirim, para tratamento e disposição final.  O tratamento é feito pelo 

método esterilização por autoclave.  Segundo informa da Vigilância Sanitária,  

existem 33 prestadores de serviços de saúde no município.  

A Tabela 3.7,  apresenta o volume de resíduos dos serviços de saúde coletados 

no período de agosto a dezembro de 2008. 

Tabela 3.7 – Volume de resíduos dos serviços  
de saúde coletado – 08/2008 a 12/2008 - (toneladas/mês) 

MÊS  
(2008) RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

AGOSTO 0,479 

SETEMBRO 1,022 

OUTUBRO 0,524 

NOVEMBRO 0,629 

DEZEMBRO 0,621 

MÉDIA MENSAL 0,655 

Fonte:  Prefeitura Municipal  – Departamento de Limpeza Pública 
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Considerando uma produção média mensal de 0,655 toneladas/mês,  e um 

custo de R$ 3.670,45 com a coleta,  transporte,  tratamento e destinação final,  

as despesas são estimadas em: 

 Custo médio mensal:  R$ 2.404,14 

 Custo médio anual: R$ 28.849,74 

3.9 – Resíduos da construção civil 

Tendo em vista a crescente produção de restos de reformas e da construção 

civil e o grande percentual gerado na área urbana e o descarte sendo realizado 

sem controle em diversos bota-foras,  a Prefeitura de Itapira designou uma 

única área para recepção desses resíduos,  evitando o descarte aleatório.  A 

área opera de forma emergencial,  sem rotina de manejo e controle de volume,  

sendo apenas realizado, periodicamente,  o espalhamento dos resíduos com 

trator de esteira.  

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente está elaborando projeto para o 

licenciamento da área.  

3.9 – Resíduos industriais 

Segundo informações obtidas no Departamento de Meio Ambiente,  as 

indústrias instaladas no município são responsáveis pela destinação final dos 

seus resíduos,  os quais são encaminhados para o aterro industrial da ESTRE 

Ambiental S/A, localizado em Paulínea.  

3.10 – Coleta seletiva 

A coleta e reciclagem de materiais são realizadas pela ACORSI – Associação 

dos Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira.  A entidade possui 

aproximadamente 170 associados,  no entanto,  apenas cerca de 60 associados 

se dedicam de forma mais efetiva a atividade de coleta dos resíduos para 

triagem, tais como papel,  papelão, plástico e vidro.  A sede da associação está 

localizada à Rua Hermes Osório de Oliveira,  249, Bairro Penha do Rio do 

Peixe.   

De acordo com balanço fornecido pela associação, no mês de maio de 2009, a  

entidade triou 24.000 kg de materiais,  o que corresponde a pouco mais da 
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metade da geração diária de lixo em Itapira.  O faturamento com a 

comercialização desses materiais somou cerca de R$ 3.700,00 conforme 

apresentado na Tabela 3.8.   

Tabela 3.8 – Produção e comercialização de recicláveis (05/2008) 

MATERIAIS PRODUÇÃO 
 (kg) 

PREÇO DE 
COMERCIALIZAÇÃO 

(R$/kg) 
FATURAMENTO (R$) 

Alumínio 68,5 1,20 82,10 

Antimônio 0 0 0 

Caixa de leite 775 0,05 38,75 

Cobre limpo 1 3,20 3,20 

Cobre queimado 2 2,20 4,40 

Inox 2 0,70 1,40 

Jornal 1.378 0,05 68,90 

Metal 0,50 2,00 1,00 

Papel de 1a 493 0,17 83,81 

Papel misto 2.898 0,03 86,94 

Papelão de 1a 5.898 0,10 589,80 

Papelão de 2a 680 0,07 47,60 

PP/PEAD 2.592 0,49 1.270,08 

Pet 1.809 0,30 542,70 

Pet de óleo 112 0,10 11,20 

Plástico M 1.043,50 0,28 292,18 

PVC 73 0,02 1,46 

Saco de cimento 17 0,05 0,85 

Sucata de ferro 4.891 0,10 489,10 

Vidro 1.198 0,05 59,90 

PEAD peça 173 0,35 60,55 

TOTAL 24.104,50 - 3.736,02 

         Fonte :  ACORSI – Rela tór io maio/2009.  

É importante registrar que o Decreto no  033 de 4 de abril de 2007, institui a 

separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública municipal direta e indireta,  na fonte geradora e sua 

destinação à associação dos catadores de materiais recicláveis.  Define 

resíduos recicláveis descartados como aqueles passíveis de retorno ao seu 

ciclo produtivo, rejeitados pelos órgãos e entidades.    
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4 - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas são executados 

pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Itapira.   

De acordo com a estrutura organizacional,  a Secretaria de Obras tem a missão 

de supervisionar a execução de projetos relativos a obras públicas municipais;  

definir polít icas e desenvolver projetos de manutenção de próprios 

municipais; produzir artefatos de cimento para as obras municipais2.  A 

Secretaria conta com dois departamentos:  

 Departamento de Obras Viárias 

 Departamento de Manutenção e Obras Civis 

Segundo informações levantadas,  existe na estrutura da Secretaria a Seção de 

Galerias,  que é responsável pela construção e manutenção do sistema de 

drenagem. 

A Seção de Galerias realiza manutenção preventiva efetuando a limpeza das 

galerias de águas pluviais e bocas de lobo, em pontos priori tários,  contando,  

para isso,  com uma equipe de 4 servidores e um caminhão ¾ e utilizando,  

quando necessário,  caminhões pipa da Prefeitura,  do SAAE ou da Defesa 

Civil.  

A Prefeitura não dispõe de Plano Diretor de macro-drenagem, nem 

orientações técnicas para elaboração de projetos de sistemas de micro-

drenagem. 

4.1 – Sistema de micro-drenagem 

A Prefeitura não dispõe de planta com cadastro da infra-estrutura de micro-

drenagem existente,  compreendendo as bocas de lobo, poços de visita,  caixas 

de passagem e as tubulações de drenagem, embora a localidade sede disponha 

de uma significativa rede de drenagem de águas pluviais.  

Também não foram localizados projetos de micro-drenagem para melhoria ou 

expansão da infra-estrutura.  

Por ocasião dos levantamentos objeto deste Plano Diretor,  foram localizados 

na Secretaria Municipal de Planejamento, levantamentos topográficos,  partes 
                                            
2 - Supervisionar a execução de projetos relativos a obras públicas municipais; definir políticas e desenvolver projetos de 
manutenção de próprios municipais; produzir artefatos de cimento para as obras municipais. 



 

 

 

55  

de projetos e diversos croquis relativos ao sistema de micro-drenagem, que 

constituem material importante para elaboração do cadastro e  orientação para 

elaboração de novos estudos e projetos.  

4.3 – Sistema de macro-drenagem 

O sistema de macro-drenagem da localidade sede é constituída por canais 

naturais e artificiais de escoamento das águas superficiais e pluviais.   

O Ribeirão da Penha é o principal dispositivo de macro-drenagem, pois cruza 

toda malha urbana no sentido sudeste-noroeste sendo, também, o receptor 

final de praticamente toda precipitação que ocorre na localidade sede. 

Os dispositivos de macro-drenagem secundários,  que contribuem para o 

Ribeirão da Penha são os seguintes: 

 Margem esquerda 

- Canal Nosso Teto e Canal Assad Alcici (Rua José Artur Miranda da Silva; 

- Canal Soares (Avenida Liberdade); 

- Córrego da Rua João Galizone; 

- Córrego Lavapés.  

 Margem direita 

- Córrego da Avenida Luiz Norberto da Fonseca; 

- Córrego da Avenida Tancredo de Almeida Neves; 

- Canal Jardim Magali.  
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5 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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5.1 – SISTEMA DE ÁGUA - ITAPIRA – DISTRITO SEDE 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 1 – Ribeirão da Penha – manancial 
supridor do sistema 

 Foto no 2 – Captação Ribeirão da Penha – 
enrocamento de pedra 

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 3 – Captação Ribeirão da Penha – 
canais de água bruta 

 Foto no 4 – Elevatória de água bruta – poço 
de sucção e estruturas de sucção 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 5 – Elevatória de água bruta – 
conjuntos elevatórios 

 Foto no 6 – Elevatória de água bruta – 
adutora de água bruta DN 400 mm 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 7 – ETA – chegada de água bruta – 
vertedor parshall 

 Foto no 8 – ETA – floculadores 
mecanizados 
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5.1 – SISTEMA DE ÁGUA - ITAPIRA – DISTRITO SEDE 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 9 – ETA – visão geral dos 
decantadores 

 Foto no 10 – ETA – decantador paralizado 
para manutenção do filtro 1 

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 11 – ETA – visão geral dos cinco 
filtros 

 Foto no 12 – ETA – detalhe do fundo do 
filtro 1 palarizado para substituição do leito 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 13 – ETA – laboratório físico-
químico 

 Foto no 14 – ETA – automação de dosagens 
e análises 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 15 – ETA – laboratório 
bacteriológico 

 Foto no 16 – EEAT-01 - Santa Bárbara 
(primeiro plano) 
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5.1 – SISTEMA DE ÁGUA - ITAPIRA – DISTRITO SEDE 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 17 – EEAT-01 Santa Bárbara 
(frente) e EEAT-02 Vila Ilze (fundo) 

 Foto no 18 – EEAT–03 - Prados 
         

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 19 – EEAT–04 – Parque Juca 
Mulato 

 Foto no 20 – EEAT–05 – Praça da Árvore 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 21 – EEAT–06 – Juvenal Leite  Foto no 22 – Reservatório R1 - ETA 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 23 – Reservatório R2 - ETA  Foto no 24 – Reservatório R3 – Parque Juca 
Mulato 
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5.1– SISTEMA DE ÁGUA - ITAPIRA – DISTRITO SEDE 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 25 – Reservatório R3 – Parque Juca 
Mulato 

 Foto no 26 – Reservatório R8 – Juvenal 
Leite – Setor Santa Bárbara 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

to no 27 – Reservatório R5 e R6 – Setor 
Santa Bárbara 

 Foto no 28 – Reservatório R7 – Braz 
Cavenaghi 

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 29 – Reservatório R9 - Setor Vila 
Ilze 

 Foto no 30– Reservatório R10 - Setor Vila 
Ilze 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 31– Reservatório R11 - Setor Vila 
Ilze 

 Foto no 32– Reservatório R12 (apoiado), 
R13 (metálico) e R14 (anéis de concreto) – 
Setor Prados 
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5.2 – SISTEMA DE ÁGUA - DISTRITO ATALIBA NOGUEIRA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 33 – Poço tubular profundo – PT-01 
– Ataliba Nogueira  Foto no 34 – Poço tubular profundo – PT-02 

– Ataliba Nogueira 
         

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 35 – Poço tubular profundo – PT-03 
– Ataliba Nogueira 

 Foto no 36 – Poço tubular profundo – PT-03 
- Terrazan 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 37 – Cabines para quadro de 
comando e dosagem de produtos químicos 

 Foto no 38 – Tanques de dosagem de 
hipoclorito de sódio a ácido fluossilícico 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 39 – Reservatórios de distribuição – 
R1 e R2 – Ataliba Nogueira 

 Foto no 40 – Reservatórios de distribuição – 
R3 – Terrazan 
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5.3 – SISTEMA DE ÁGUA – DISTRITO PONTE NOVA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 41 – Poço tubular profundo – PT-01 
– Ponte Nova  Foto no 42 – Reservatórios de distribuição – 

R1 – Ponte Nova 
         
5.4 – SISTEMA DE ÁGUA - DISTRITO ELEUTÉRIO 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 43 – Poço tubular profundo – PT-01 
– Eleutério  Foto no 44 – Cabines para quadro de 

comando e dosagem de produtos químicos 
         

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 45 – Reservatórios de distribuição – 
R1 – Eleutério 

 Foto no 46 – Poço tubular profundo – PT-02 
– ainda não operacionalizado -  Eleutério 
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5.5 – SISTEMA DE ESGOTO – ITAPIRA - DISTRITO SEDE 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 47 – EEE-01 – Jardim Soares  Foto no 48 – EEE-02 – Santa Marta 
         

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 49 – EEE-03 – Assad Alcici  Foto no 50 – EEE-04 – Penha 
         

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 51 – EEE-05 – Jardim Ivete – 
Funabashi Tokuji 

 Foto no 52 – EEE-06 – Milico 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 53 – EEE-07 – Cubatão  Foto no 54 – EEE-08 – Macumbê 
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5.5 – SISTEMA DE ESGOTO – ITAPIRA - DISTRITO SEDE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 55 – EEE-09 – Mário Cega  Foto no 56 – EEE-10 - ETE – elevatória 
geral do sistema 

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 57 – ETE – Tratamento 
pre l iminar   Foto no 58 –  ETE – Leitos  de  

secagem de lodo 
         

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 59 – ETE – Lagoas aeradas  Foto no 60 –  ETE – Lagoas de decntação 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 61 – ETE – Remoção de lodo da 
lagoa de decantação 

 Foto no 62 – ETE – Desidratação do lodo 
removido através de “bag” 
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5.6 – SISTEMA DE ESGOTO – DISTRITO DE BARÃO ATALIBA NOGUEIRA 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 63 – ETE – Gradeamento e 
elevatória de esgoto  Foto no 64 – ETE – elevatória geral – 

conjuntos elevatórios 
         

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 65 – ETE – Tratamento 
pre l iminar  – ca ixa de areia   Foto no 66 –  ETE – Lagoa  facul ta t iva  

         
5.7 – SISTEMA DE ESGOTO – DISTRITO DE PONTE NOVA 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 67 – ETE – Tanque Séptico – área 
central do Distrito 

 Foto no 68 –  Conjunto habitacional com 
sistema de esgotamento independente 
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5.8 – SISTEMA DE ESGOTO – DISTRITO DE ELEUTÉRIO 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 69 – Elevatória de esgoto EEE-01  Foto no 70 – Elevatória de esgoto EEE-02 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 71 – ETE – Tratamento preliminar  Foto no 72 – ETE – Lagoa facultativa 
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5.9 – SERVIÇOS DE LIMPEZA UBANA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 73 – Vista geral do aterro sanitário  Foto no 74 – Vista da plataforma de 
aterramento de lixo 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 75 – Vista da plataforma de 
aterramento e do dreno de gás. 

 Foto no 76 – Vista dos taludes e da lagoa de 
tratamento de chorume. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 77 – Vista das lagoas de tratamento 
e do galpão de serviço. 

 Foto no 78 – Vista geral  do aterro e de área 
passível de ser utilizada para expansão. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 79 – Local utilizado para descarte 
de entulho. 

 Foto no 80 – Vista do descarte de entulho. 
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5.9 – RECICLAGEM DE MATERIAIS - ASCORSI 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 81 – Galpão da ASCORSI.  Foto no 82 – Galpão e escritório da 
ASCORSI. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 83 – Esteira para separação de 
material. 

 Foto no 84 – Prensas para enfadar matriais. 
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5.10 – SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 85 – Vista do Canal Assad Alcici  Foto no 86 – Vista do Cana Jardim Magali 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 87 – Vista do Canal do Córrego 
Lavapés – Rua 7 de Setembro 

 Foto no 88 – Vista do Canal do Córrego 
Lavapés – Rua XV de Novemvro 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 89 – Vista do Canal Nosso Tempo  Foto no 90 – Vista do Canal Jardim Soares 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no 91 – Vista do Ribeirão da Penha  Foto no 92 – Vista do Ribeirão da Penha 
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ANEXO I – PLANTA CADASTRO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE 
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ANEXO II – CROQUI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 

BARÃO ATALIBA NOGUEIRA 
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ANEXO III – CROQUI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 

PONTE NOVA 
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ANEXO IV – CROQUI DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 

ELEUTÉRIO 
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ANEXO V –  CROQUI DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 

ITAPIRA 
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ANEXO VI – CROQUI DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 

BARÃO ATALIBA NOGUEIRA 
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ANEXO VII – CROQUI DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 

PONTE NOVA 
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ANEXO VIII – CROQUI DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

DE ELEUTÉRIO 
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ANEXO IX – CROQUI DO SISTEMA DE MACRO-DRENAGEM 
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