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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 

Em 08 de janeiro de 2007, foi  publicada a Lei Federal Nº.  11.445/2007 de 

05/01/2007, estabelecendo as diretrizes nacionais para o saneamento básico.  

Uma das diretrizes instituídas refere-se a necessidade do estabelecimento de 

serviços públicos de saneamento básico,  instituindo ações de planejamento, 

sistematizadas por intermédio de um plano ,  que poderá ser específico para 

cada serviço,  o qual abrangerá, no mínimo  (BRASIL,2007:7): 

I -  diagnóst ico da s ituação e de seus impactos nas condições de  
vida,  ut i l izando s istema de indicadores sanitários,  
epidemiológicos,  ambientais e  soc ioeconômicos e  apontando as  
causas das def ic iências  detectadas;  

Para elaborar esta etapa do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itapira 

é necessário estabelecer uma referência de conceitos,  para detalhar melhor o 

que é uma prestação de serviço público e o planejamento público.  De acordo 

com Heller & Castro (2007) política pública de saneamento básico,  a parir da 

promulgação da Lei 11.445/2007, pode ser conceituada como (HELLER & 

CASTRO, 2007:3): 

um processo,  que envolve decisões por parte de corpos e  
autor idades governamentais,  e  ações,  realizadas por um ator ou  
um conjunto de atores ,  e  é  composto por  metas e  os  meios para 
alcançá-las.  

Que as pol ít icas públicas de saneamento devem nortear-se por  
princípios,  re lacionados aos seus f ins (universal idade,  eqüidade,  
integral idade,  qual idade,  acesso,  sustentabil idade ambiental) ,  ao 
meio de  at ingi- los  ( fortalec imento do poder local ,  
intersetor ial idade)  e  a atributos correspondentes a ambas 
dimensões (part icipação e  controle soc ial) .  

Os princípios citados por Heller & Castro (2007) estão no novo marco legal,  a  

Lei 11.445/2007, que trouxe princípios fundamentais que passaram a nortear 

as políticas públicas para o setor de saneamento básico,  que são (BRASIL,  

2007: 1 e 2):  

I -  universalização do acesso;  

II -  integralidade,  compreendida como o conjunto de todas as  
at ividades e  componentes de cada um dos diversos serviços de  
saneamento básico,  propiciando à população o acesso na  
conformidade de suas necess idades e  maximizando a ef icácia das  
ações  e  resultados;  
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III -  abastecimento de água,  esgotamento sanitár io,  l impeza 
urbana e manejo dos  resíduos  sólidos realizados de formas  
adequadas à saúde pública e  à proteção do meio ambiente;  

IV -  disponibi l idade,  em todas as áreas urbanas,  de serviços  de 
drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde 
pública e  à segurança da vida e  do patr imônio públ ico e  
privado;  

V -  adoção de métodos ,  técnicas  e  processos  que considerem as  
peculiar idades locais e  regionais;  

VI -  art iculação com as polít icas de desenvolvimento urbano e  
regional,  de habitação,  de combate  à pobreza e de  sua 
erradicação,  de proteção ambiental ,  de promoção da saúde e  
outras de relevante interesse soc ial  voltadas para a melhoria da 
qualidade de  vida,  para as quais o  saneamento básico seja fator  
determinante;  

VII -  ef iciência e  sustentabil idade econômica;  

VIII -  ut i l ização de tecnologias apropriadas,  considerando a 
capacidade de pagamento dos usuários e  a adoção de  soluções  
graduais e  progressivas;  

IX -  transparência das ações,  baseada em sistemas de  
informações e  processos dec isórios inst itucional izados;  

X -  controle soc ial ;  

XI -  segurança,  qual idade e regularidade;  

XII -  integração das infra-estruturas  e  serviços com a gestão 
ef iciente dos recursos  hídr icos.  

Dentro do contexto pretendido, deve-se também conceituar planejamento 

público,  que de acordo com Jannuzzi é (2004, 133 e 134): 

Planejamento Público:  conjunto de at ividades coordenadas por  
agentes públ icos,  com participação da soc iedade,  voltadas à  
formulação e implementação de programas e  projetos  que visem 
o desenvolvimento econômico e soc ial  municipal ,  estadual ou 
nacional,  para o qual é  indispensável  a existência de Um sistema 
de Indicadores Sociais abrangente e  de boa qual idade.  

O conjunto de indicadores sociais,  como preconizado por Jannuzi (2004),  para 

o PMSBI foi descrito no relatório I deste Plano. Mas, para estabelecer como 

as ações de planejamento público vão se coadunar com a política pública 

municipal de saneamento básico é necessário entender melhor como se dá o 

processo de implantação de políticas públicas.  

Considerando que em nosso país as ações de saneamento básico são 

consideradas como um dos determinantes e condicionantes da saúde, de 

acordo com a lei orgânica da saúde – Lei 8.080/1990 – (BRASIL, 1990);  e,  
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considerando também, que o conceito de promoção da saúde ,  como mostrado 

anteriormente no relatório 2 deste Plano, norteia ambas as políticas no Brasil  

– saúde e saneamento básico – pode-se traçar um paralelo entre ambas as 

políticas e conceituar que (NORONHA et.  all . ,  2005):      

A atuação técnica do gestor do SUS, permanentemente permeada 
por variáve is pol ít icas ,  se  consubstancia por  meio do exerc íc io  
das  funções gestoras na saúde.  Tais funções podem ser def inidas  
como um conjunto art iculado de saberes e  prát icas de gestão 
necessários para a implementação de pol ít icas na área da saúde.  

Simpl if icadamente ,  pode-se identif icar  quatro grandes grupos de  
funções ou macro-funções  gestoras,  nos diferentes campos da 
atenção à saúde,  que englobam: (1)  formulação de pol ít icas  e  
planejamento;  (2)  f inanciamento;  (3)  coordenação,  regulação,  
controle e  aval iação de ações,  bens e  serviços e  dos si stemas de  
saúde e (4)  prestação direta de ações e  serviços de saúde.  Cada 
um desses campos (ou grandes grupos de funções)  compreende 
uma série  de at ividades espec íf icas,  sendo exercidas de forma 
diferenciada pelos três  níveis gestores,  conforme a def inição da 
regulamentação.o específ ica ( lei s  federais  da saúde e atos  
normativos do Execut ivo Federal) .  

A partir  de todos estes pressupostos e conceitos foi estabelecido o roteiro 

metodológico para a concepção do diagnóstico do PMSBI.  Para o 

detalhamento do diagnostico dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário,  limpeza urbana e drenagem urbana serão avaliadas as 

seguintes etapas: a) gestão; b) formulação de políticas e planejamento; c) 

regulação, controle e avaliação; d) financiamento; e) controle social; f )  

universalização; g) integralidade; h) avaliação da prestação direta dos 

serviços; i) tecnologias utilizadas; e j) articulação intersetorial .  

A avaliação da art iculação intersetorial foi estabelecida com base nos 

pressupostos da Lei 11.445/2007.  Foram definidas como políticas 

intersetoriais a serem avaliadas: a) saúde; b) meio ambiente; c) recursos 

hídricos; e d) ordenamento urbano. Foi escolhida,  ainda, uma polícia de 

caráter transversal para complementar os aspectos da intersetorialidade, a 

política pública municipal de educação formal.  
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1 – ESTUDOS DE PROJEÇÃO POPULACIONAL 

Os estudos de projeção da população terão como objetivo estabelecer a  

evolução da população de Itapira no período de alcance deste Plano Municipal  

de Saneamento Básico.  Como instrumento de planejamento, essas projeções 

possibilitarão realizar estudos prospectivos da demanda pelos serviços 

públicos de saneamento básico,  verificando-se sua capacidade de atendimento 

no presente e projetando-se,  para o futuro,  as necessidades de investimentos 

para garantir  a universalização do acesso. Serão utilizados também no 

acompanhamento da política de saneamento básico do município,  como 

variável constituinte de indicadores operacionais.  Os estudos de projeção 

populacional considerarão a população total do município,  as populações 

urbana das localidades Sede, Barão Ataliba Nogueira,  Eleutério e Ponte Nova, 

bem como a população rural do município.  

1.1 – Alcance do Plano Municipal de Saneamento Básico 

O período de alcance deste Plano Municipal de Saneamento Básico será 

fixado em 20 anos, sendo: 

 Início de Plano: 2010; 

 Fim de Plano: 2030. 

1.2 – Dados censitários 

Segundo os censos de 1970, 1980, 1991 e 2000 e a contagem populacional de 

2007 realizados pelo IBGE, a população de Itapira se comportou, no período,  

conforme mostrados na Tabela 1.1.  

Tabela 1.1 – População do município de Itapira 
POPULAÇÃO (HABITANTES) 

CENSO 
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 63.377 58.042 5.335 

2007 68.187 64.686 3.501 

As taxas médias de crescimento anual, calculadas pelo método geométrico, relativas ao 

período 1970/2007, são mostradas na Tabela 1.2. 
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Tabela 1.2 – Taxas de crescimento da população de Itapira (% ao ano) 
PERÍODO TOTAL URBANA RURAL  

1970/1980 2,072 3,417 - 1,465 

1980/1991 1,522 2,701 - 4,120 

1991/2000 1,267 1,716 - 2,634 

2000/2007 1,051 1,560 - 5,840 

Verifica-se,  pela Tabela 2.2,  que as taxas de crescimento das populações, 

total e urbana, são decrescentes em todos os períodos e que as taxas 

referentes a população rural são negativas,  também em todos os períodos.  O 

êxodo rural esteve fortemente presente na demografia de Itapira.  Em 1970 ela 

representava 32% da população total,  ao passo que em 2007 esse índice caiu 

para 5%. O crescimento da população urbana se deu de forma contínua e 

equilibrada,  não se observando no período analisado, nenhum pico de 

crescimento devido a fatores externos como desenvolvimento industrial e da 

agropecuária,  que pudessem gerar correntes migratórias para o município,  e 

afetar de forma mais significativa a dinâmica da população. Além disso,  o 

crescimento da população urbana é equivalente ao crescimento da população 

urbana do Estado de São Paulo.  Enquanto no período 1980/1991 a população 

urbana do Estado cresceu a uma taxa média de 2,561% ao ano, a de Itapira 

evoluiu a uma taxa de 2,701% ao ano. No período seguinte os crescimentos 

foram de 1,856% e 1,716% para o Estado e Município,  respectivamente.   

Portanto,  espera-se que durante o período de alcance do Plano Municipal essa 

dinâmica de evolução da população urbana de Itapira,  com taxas decrescentes 

permaneça, seja o ponto de maior realce.  

1.2.1 – População do Distrito Sede 

De acordo com os censos de 1991 e 2000 e a contagem populacional de 2007 

realizados pelo IBGE, a população do Distrito Sede apresentou 

comportamento conforme mostrados na Tabela 1.3. Salienta-se que, conforme 

informação da Agência do IBGE em Mogi Mirim, na contagem populacional 

de 2007, toda população rural foi concentrada no Distrito Sede. 
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Tabela 1.3 – População do Distrito Sede 
POPULAÇÃO (HABITANTES) 

CENSO 
TOTAL URBANA RURAL 

1991 54.236 48.857 5.379 

2000 60.834 56.503 4.331 

2007 65.061 61.560 3.501 

A população urbana do Distrito Sede cresceu de acordo com as seguintes 

taxas: 

 1991/2000: 1,629% ao ano 

 2000/2007: 1,232% ao ano 

Essas taxas são um pouco inferiores as verificadas na população urbana do 

Município,  principalmente em decorrência de crescimentos mais expressivos 

verificados nos Distritos de Barão Ataliba Nogueira e Eleutério.  

1.2.2 – População do Distrito Barão Ataliba Nogueira 

De acordo com os censos de 1991 e 2000 e a contagem populacional de 2007 

realizados pelo IBGE, a população do Distrito Barão Ataliba Nogueira 

apresentou crescimento conforme mostrados na Tabela 1.4.  Salienta-se que, 

conforme informação da Agência do IBGE em Mogi Mirim, na contagem 

populacional de 2007, sua população rural foi concentrada no Distrito Sede. 

Tabela 2.4 – População do Distrito Barão Ataliba Nogueira 
POPULAÇÃO (HABITANTES) 

CENSO 
TOTAL URBANA RURAL 

1991 1.677 742 935 

2000 1.812 1.128 684 

2007 2.133 2.133 - 

A população urbana do Distrito Barão Ataliba Nogueira cresceu de acordo 

com as seguintes taxas: 

 1991/2000: 4,764% ao ano 

 2000/2007: 9,528% ao ano 

Essas elevadas taxas de crescimento decorrem da instalação de um pólo 

industrial,  que promoveu crescimento acelerado da população.  
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1.2.3 – População do Distrito de Eleutério 

De acordo com os censos de 1991 e 2000 e a contagem populacional de 2007 

realizados pelo IBGE, a população do Distrito de Eleutério apresentou 

crescimento conforme mostrados na Tabela 1.5. Salienta-se que, conforme 

informação da Agência do IBGE em Mogi Mirim, na contagem populacional 

de 2007, sua população rural foi concentrada no Distrito Sede. 

Tabela 1.5 – População do Distrito de Eleutério 
POPULAÇÃO (HABITANTES) 

CENSO 
TOTAL URBANA RURAL 

1991 673 203 470 

2000 731 411 320 

2007 774 774 - 

A população urbana do Distrito de Eleutério cresceu de acordo com as 

seguintes taxas: 

 1991/2000: 8,153% ao ano 

 2000/2007: 9,464% ao ano 

1.2.4 – População da Localidade de Ponte Nova 

Na divisão administrativa de Itapira a localidade de Ponte Nova pertence ao 

Distrito de Barão Ataliba Lago. A Agencia do IBGE em Mogi Mirim informou 

apenas a população da localidade referente a contagem de 2007, conforme 

apresentado na Tabela 1.6.  

Tabela 1.6 – População da Localidade de Ponte Nova 
POPULAÇÃO (HABITANTES) 

CENSO 
TOTAL URBANA RURAL 

1991 - - - 

2000 - - - 

2007 219 219 - 

1.3  –  Projeções oficiais 

A Fundação SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análises de Dados do 

Governo de São Paulo,  disponibil iza no seu site projeções populacionais para 

os municípios paulistas (SEADE, 2009).  Utilizando uma sólida metodologia 

para projetar a população paulista e  delinear cenários demográficos a  

Fundação Seade estimou para o município de Itapira as seguintes populações: 
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 2010: 70.445 habitantes 

 2015: 72.823 habitantes 

 2020: 74.650 habitantes 

Considerando que a população total do município,  em 2007, segundo 

contagem da Fundação IBGE, era de 68.187 habitantes,  as taxas de projeção 

geométrica aplicadas pelo SEADE, para os anos subsequentes foram as 

seguintes: 

 2007/2010: 1,092% ao ano 

 2010/2015: 0,666% ao ano 

 2015/2020: 0,497% ao ano 

 2007/2020: 0,699% ao ano (taxa média no período).  

As populações projetadas pelo SEADE serão utilizadas para balizar os estudos 

de projeção que serão apresentados a seguir.  

1.4  –  Equações matemáticas de projeção 

Os estudos de projeção da população serão realizados,  utilizando como 

ferramentas,  equações matemáticas,  considerando os seguintes métodos 

(HELLER, 2006): 

1.4.1- Projeção aritmética 

 - Coeficiente: 
02

02

tt
PPKa




  

- Equação da projeção:  00t ttKaPP   

1.4.2 - Projeção geométrica 
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1.4.3 - Taxa decrescente de crescimento 
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- Equação da projeção:   
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1.4.4 - Crescimento logístico 
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- Equação da projeção: 
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1.5 – Projeção da população 

A fim de possibilitar a utilização dos métodos de projeção da curva logística 

e da taxa decrescente,  que exigem valores de entrada eqüidistantes no tempo,  

as populações do censo de 1991 e da contagem de populacional de 2007 foram 

recalculadas para 1990 e 2010, util izando-se para tanto as taxas de 

crescimento geométricas verificadas nos períodos 1991/2000 e 2000/2007, 

respectivamente,  para as populações,  total do Município,  urbana da Sede e 

urbana de Eleutério.  Para a População de Barão Ataliba Nogueira,  como a 

condição P0 .P2<P1
2  não foi satisfeita,  não serão utilizados os métodos curva 

logística e taxa decrescente.  

1.5.1 – População total do município 

A Tabela 1.8 apresenta os dados de entrada nas equações e os respectivos 

coeficientes: 

Tabela 1.8 – Dados de entrada e coeficientes das equações de projeção. 
População total município 

COEFICIENTES DAS EQUAÇÕES 
DADO ANO POPULAÇÃO CURVA 

LOGÍSTICA 
PROJEÇÃO 

ARITMÉTICA 
PROGEÇÃO 

GEOMÉTRICA 
TAXA 

DECRESCENTE 

P0 1990 55878 Ps = 102.359 Ka = 724 Kg = 0,011522 Ps = 102.359 

P1 2000 63377 C = 0,83183 - - Kd = 0,01867 

P2 2010 70359 Kl = -0,3019 - - - 

As populações resultantes da aplicação dos métodos de projeção são 

apresentadas na Tabela 1.9.  
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Tabela 1.9 – Projeção da população total do município 
POPULAÇÃO ESTIMADA 

ANO ANO POPULAÇÃO 
ENTRADA CURVA 

LOGÍSTICA 
PROJEÇÃO 

ARITMÉTICA 
PROGEÇÃO 

GEOMÉTRICA 
TAXA 

DECRESCENTE 

P0 1990 55878 55.878 55.878 55.878 55.878 

P1 2000 63377 63.377 63.119 62.702 63.792 

P2 2010 70359 70.359 70.359 70.359 70.359 

- 2015 - 73.582 73.979 74.531 73.210 

- 2020 - 76.599 77.600 78.951 75.808 

- 2025 - 79.398 81.220 83.633 78.173 

- 2030 - 81.974 84.840 88.593 80.328 

- 2035 - 84.327 88.460 93.847 82.291 

- 2040 - 86.461 92.081 99.412 84.080 

- 2045 - 88.384 95.701 105.307 85.708 

- 2050 - 90.108 99.321 111.552 87.192 

A Figura 1.1 apresenta o gráfico com as curvas de projeção da população, de 

acordo com as populações estimadas na Tabela 1.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1.1 – Projeção populacional.  Dados medidos e estimados.  
    População total do município 

O método que melhor poderá representar a projeção do crescimento da 

população total do Município é a curva logística,  por mais se aproximar das 

projeções realizadas pela Fundação SEADE. A taxa média de crescimento 

(geométrico) resultante no período 2010 a 2030 é de 0,77% ao ano. 
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Para fins do Plano Municipal,  considerando um coeficiente de segurança,  

serão adotadas as seguintes taxas: 

 2007/2010: 1,29% ao ano 

 2010/2020: 1,05% ao ano 

 2020/2030: 0,80% ao ano 
As populações de resultantes serão as seguintes: 

 2010: 70.868 habitantes 

 2020: 78.640 habitantes 

 2030: 85.185 habitantes 

1.5.2 – População urbana da sede do município 

A Tabela 1.10 apresenta os dados de entrada nas equações e os respectivos 

coeficientes: 

Tabela 1.10 – Dados de entrada e coeficientes das equações de projeção. 
População urbana da sede 

COEFICIENTES DAS EQUAÇÕES 
DADO ANO POPULAÇÃO CURVA 

LOGÍSTICA 
PROJEÇÃO 

ARITMÉTICA 
PROGEÇÃO 

GEOMÉTRICA 
TAXA 

DECRESCENTE 

P0 1990 48.073 Ps = 85.120 Ka = 790 Kg = 0,014201 Ps = 85.120 

P1 2000 56.503 C = 0,77065 - - Kd = 0,02777 

P2 2010 63.863 Kl = -0,04198 - - - 

As populações resultantes da aplicação dos métodos de projeção são 

apresentadas na Tabela 1.11. 

Tabela 1.11 – Projeção da população urbana da sede 
POPULAÇÃO ESTIMADA 

ANO ANO POPULAÇÃO 
ENTRADA CURVA 

LOGÍSTICA 
PROJEÇÃO 

ARITMÉTICA 
PROGEÇÃO 

GEOMÉTRICA 
TAXA 

DECRESCENTE 

P0 1990 48.073 48.073 48.073 48.073 48.073 

P1 2000 56.503 56.503 55.968 55.408 57.057 

P2 2010 63.863 63.863 63.863 63.863 63.863 

- 2015 - 67.032 67.811 68.562 66.619 

- 2020 - 69.842 71.758 73.608 69.018 

- 2025 - 69.842 75.706 79.024 71.106 

- 2030 - 74.421 79.653 84.839 72.923 

- 2035 - 76.235 83.601 91.082 74.505 

- 2040 - 77.772 87.548 97.785 75.881 

- 2045 - 79.064 91.496 104.980 77.079 

- 2050 - 80.144 95.443 112.706 78.122 
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A Figura 1.2 apresenta o gráfico com as curvas de projeção da população, de 

acordo com as populações estimadas na Tabela 1.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 1.2 – Projeção populacional.  Dados medidos e estimados.  
        População urbana da sede 

O método que melhor poderá representar a projeção do crescimento da 

população urbana da Sede é a curva logística,  levando-se em conta que as 

projeções,  geométrica e aritmética excederam a suposta população de 

saturação. A taxa média de crescimento (geométrico) resultante no período 

2010 a 2030 é de 0,77% ao ano. Para fins do Plano Municipal,  considerando 

um coeficiente de segurança,  serão adotadas as seguintes taxas: 

 2007/2010: 1,50% ao ano 

 2010/2020: 1,10% ao ano 

 2020/2030: 0,90% ao ano 
As populações de resultantes serão as seguintes: 

 2010: 64.372 habitantes 

 2020: 71.814 habitantes 

 2030: 78.545 habitantes 
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1.5.3 – População urbana do Distrito Barão Ataliba Nogueira 

A Tabela 1.12 apresenta os dados de entrada nas equações,  considerando que, 

em virtude da condição P0 .P2<P1
2  não ter sido satisfeita,  serão utilizadas 

apenas as projeções geométrica e aritmética.  

Tabela 1.12 – Dados de entrada e coeficientes das equações de projeção. 
População do Distrito Barão Ataliba Nogueira 

COEFICIENTES DAS EQUAÇÕES 
DADO ANO POPULAÇÃO CURVA 

LOGÍSTICA 
PROJEÇÃO 

ARITMÉTICA 
PROGEÇÃO 

GEOMÉTRICA 
TAXA 

DECRESCENTE 

P0 1991 742 - Ka = 87 Kg = 0,065996 - 

P1 2000 1.128 - - - - 

P2 2007 2.133 - - - - 

As populações resultantes da aplicação dos métodos de projeção são 

apresentadas na Tabela 1.13. 

Tabela 1.13 – Projeção da população urbana Barão Ataliba Nogueira 
POPULAÇÃO ESTIMADA 

ANO ANO POPULAÇÃO 
ENTRADA CURVA 

LOGÍSTICA 
PROJEÇÃO 

ARITMÉTICA 
PROGEÇÃO 

GEOMÉTRICA 
TAXA 

DECRESCENTE 

P0 1991 742 - 742 742 - 

P1 2000 1128 - 1.524 1.344 - 

P2 2007 2133 - 2.133 2.133 - 

 2010  - 2.394 2.600 - 

- 2015  - 2.829 3.616 - 

- 2020  - 3.263 5.030 - 

- 2025  - 3.698 6.997 - 

- 2030  - 4.133 9.732 - 

- 2035  - 4.567 13.537 - 

- 2040  - 5.002 18.829 - 

- 2045  - 5.437 26.190 - 

- 2050  - 5.871 36.429 - 

A Figura 1.3 apresenta o gráfico com as curvas de projeção da população, de 

acordo com as populações estimadas na Tabela 1.13. 

O método que melhor poderá representar a projeção do crescimento da 

população urbana de Barão Ataliba Nogueira é a projeção aritmética.  A taxa 

média de crescimento (geométrico) resultante no período 2010 a 2030 é de 

2,77% ao ano. Considerando que o vetor que induziu o crescimento acelerado 

no período 2000/2007 deverá ser bastante atenuado no período de alcance do 

Plano Municipal,  serão adotadas as seguintes taxas: 

 2007/2010: 3,92% ao ano 
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 2010/2020: 2,5% ao ano 

 2020/2030: 0,6% ao ano 
As populações de resultantes serão as seguintes: 

 2010: 2.394 habitantes 

 2020: 3.064 habitantes 

 2030: 3.252 habitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1.3 – Projeção populacional.  Dados medidos e estimados.  
       População urbana de Barão Ataliba Lago 

1.5.4 – População urbana do Distrito Eleutério 

A Tabela 1.14 apresenta os dados de entrada nas equações.  

Tabela 1.14 – Dados de entrada e coeficientes das equações de projeção. 
População urbana de Eleutério 

COEFICIENTES DAS EQUAÇÕES 
DADO ANO POPULAÇÃO CURVA 

LOGÍSTICA 
PROJEÇÃO 

ARITMÉTICA 
PROGEÇÃO 

GEOMÉTRICA 
TAXA 

DECRESCENTE 

P0 1990 667 Ps = 1.265 Ka = 6 Kg = 0,008652 Ps = 1.265 

P1 2000 731 C = 0,89682 - - Kd = 0,01183 

P2 2010 793 Kl = - 0,02048 - - - 

As populações resultantes da aplicação dos métodos de projeção são 

apresentadas na Tabela 1.15. 
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Tabela 1.15 – Projeção da população urbana de Eleutério 
POPULAÇÃO ESTIMADA 

ANO ANO POPULAÇÃO 
ENTRADA CURVA 

LOGÍSTICA 
PROJEÇÃO 

ARITMÉTICA 
PROGEÇÃO 

GEOMÉTRICA 
TAXA 

DECRESCENTE 

P0 1990 667 667 667 667 667 

P1 2000 731 731 730 727 734 

P2 2010 793 793 793 793 793 

- 2015  823 825 828 820 

- 2020  852 856 865 846 

- 2025  880 888 903 870 

- 2030  907 919 943 892 

- 2035  932 951 984 914 

- 2040  957 982 1.028 934 

- 2045  980 1014 1073 953 

- 2050  1.002 1.045 1.121 971 

A Figura 1.4 apresenta o gráfico com as curvas de projeção da população, de 

acordo com as populações estimadas na Tabela 1.15. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 1.4 – Projeção populacional.  Dados medidos e estimados.  
        População urbana de Eleutério 

O método escolhido,  que melhor poderá representar a projeção do crescimento 

da população urbana de Eleutério,  é a projeção geométrica.  A taxa média de 

crescimento resultante no período 2010 a 2030 é de 0,87% ao ano. 
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 2007/2010: 2,72% ao ano 
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As populações de resultantes serão as seguintes: 

 2010: 839 habitantes 

 2020: 986 habitantes 

 2030: 1.034 habitantes  

1.5.5 – População urbana de Ponte Nova 

Como não dispomos de dados censitários de 1991 e 2000, da localidade de 

Ponte Nova, as taxas de crescimento adotadas para o período de alcance do 

Plano Municipal serão equivalentes as adotadas para o distrito de Eleutério.  

 2007/2010: 2,09% ao ano 

 2010/2020: 1,70% ao ano 

 2020/2030: 0,7% ao ano 

As populações de resultantes serão as seguintes: 

 2010: 233 habitantes 

 2020: 276 habitantes 

 2030: 296 habitantes  

1.5.6 – População rural 

Para a população rural foi prevista uma taxa de decaimento da população da 

ordem de 2,0% ao ano, resultando nas seguintes projeções:  

 2010: 3.076 habitantes 

 2020: 2.519 habitantes 

 2030: 2.058 habitantes  

1.5.6 – Quadro geral da projeção populacional 

A Tabela 1.16 apresenta as estimativas de população para o Município de 

Itapira,  durante o período de abrangência do Plano Municipal de Saneamento.  

Tabela 1.16 – População projetada – Plano Municipal de Saneamento Básico 
POPULAÇÃO 

FASE ANO 
TOTAL URBANA 

DA SEDE 
URBANA 

DE BARÃO 
URBANA DE 
ELEUTÉRIO 

URBANA DE 
PONTE NOVA RURAL 

Início de Plano 2010 70.868 64.372 2.394 793 233 3.076 

Intermediária 2020 78.640 71.814 3.064 967 276 2.519 

Fim de Plano 2030 85.185 78.545 3.252 1.034 296 2.058 
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2 – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 DISTRITO SEDE 

2.1 – População atendida 

Pode-se considerar que o abastecimento de água está universalizado na sede 

do município de Itapira.  O sistema de abastecimento de água está 

disponibil izado em todos os logradouros públicos.  Portanto,  a população 

atendida será: 

 POPULAÇÃO ATENDIDA EM 2009 = 63.420 habitantes.  

 COBERTURA DISPONIBILIZADA: 100% 

2.2 – Projeção da demanda 

A demanda de água para o período 2010/2030 será determinada, avaliando-se 

o consumo per capita médio e as perdas físicas de água em 2009. Para tanto,  

serão utilizadas informações disponibilizas pelo SAAE. 

2.2.1 – Quota e consumo per capita médio 

A quota e o consumo per capita média serão calculados considerando os 

volumes de água disponibilizado e consumido em 2009 e a respectiva 

população atendida com abastecimento de água, conforme apresentado na 

Tabela 2.1.  A quota per capita refere-se a relação entre o volume 

disponibil izado para distribuição e a população atendida,  e o consumo per 

capita a relação ao volume realmente consumido (medido pelos hidrômetros) e  

a mesma população atendida.   

Tabela 2.1 – Consumo e quota per capita – Localidade Sede (2009) 

ANO 
VOLUME ÁGUA 

DISTRIBUÍDO 
(m3/ano) 

VOLUME ÁGUA 
CONSUMIDO 

(m3/ano) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 
(habitantes) 

QUOTA PER 
CAPITA 
MÉDIA 

(l/hab.dia) 

CONSUMO PER 
CAPITA MÉDIO 

(l/hab.dia) 

MÉDIA 7.046.561 4.642.423 63.420 304,4 200,5 

A Tabela 2.1 mostra que enquanto a quota per capita média em situou-se em 

304,4 l/hab.dia,  o consumo capita médio,  foi de 200,5 l/hab.dia.  A diferença 

entre o consumo per capita médio e a quota per capita média,  representa as 

perdas físicas de água. 
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2.2.2 – Perdas físicas de água 

Como todas as ligações de água são medidas,  providas de hidrômetro,  as 

perdas físicas de água serão estimadas considerando a diferença entre o 

volume disponibilizado para consumo e o volume realmente consumido 

(medido pelos hidrômetros),  conforme apresentado na Tabela 2.2.  

Tabela 2.2 – Índice de perdas – Localidade Sede (2009) 
VOLUMES DE ÁGUA (m3/ano) PERDAS FÍSICAS 

DE ÁGUA ANO 
PRODUZIDO DE SERVIÇO DISTRIBUÍDO CONSUMIDO (m3) % 

2009 7.151.100 104.539 7.046.561 4.642.423 2.404.138 34,1 

 

A vazão média produzida em 2009 foi a seguinte: 

 2009: 227 l/s 

Os gastos com água de serviço representaram: 

 2009: 1,46% 

Atualmente o SAAE tem contrato com a empresa ENOPS ENGENHARIA 

LTDA, financiado com recursos do Ministério das Cidades (Secretaria 

Nacional de Saneamento),  no valor de R$ 2.196.561,50 para implantação de 

projeto de controle de perdas.  O projeto,  em fase final de execução, inclui,  no 

seu objeto,  o mapeamento de pressões,  pesquisa de vazamentos não visíveis e  

setorização do sistema de distribuição de água. 

Foi constatado que uma grande parte do sistema de distribuição de água está 

sujeita a pressões elevadas,  contribuindo significativamente para o aumento 

das perdas reais,  uma vez que pressões elevadas induzem o aparecimento de 

vazamentos,  bem como aumenta o volume das perdas.  Pesquisa de vazamentos 

não visíveis identificou 35 vazamentos em 10 km de rede pesquisados.  A 

relação, 3,5 vazamentos por km é alta e provavelmente conseqüência de 

pressões elevadas.  Para atenuar esta situação, o projeto prevê a implantação 

de setorização e subsetorização com a implantação de VRPs – válvulas 

redutoras de pressão. 

2.2.3 – Demanda para o período 2010/2030 

Para determinação da demanda para o período 2010/2030, admitir-se-á que o 

SAAE dará continuidade ao programa de controle de perdas atualmente em 
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curso,  e que essas perdas serão reduzidas,  linearmente,  para um índice de 

25%. O consumo médio per capita será fixado em 170 l/hab.dia no fim de 

plano. Sendo assim, serão adotados os seguintes parâmetros: 

 População no início de plano (2010): 64.372 habitantes 

 População no fim de plano (2030): 78.545 habitantes 

 Consumo per capita no início de plano (2010): 200 l/hab.dia 

 Consumo per capita no fim de plano (2030): 170 l/hab.dia 

 Perdas físicas de água no início de plano (2010): 34,1% 

 Perdas físicas de água no fim de plano (2030): 25,0% 

 Coeficiente do dia de maior consumo: K1  = 1,20 

 Água de serviço: 2% 

A Tabela 2.3, apresenta a demanda de água para o período 2010 a 2030. 

Tabela 2.3 – Demanda de água – Localidade Sede - 2010/2030 

 

POP U LAÇ ÃO CONS UM O 
PER C AP ITA 

PER DA S 
FÍS ICA S 

ÁG UA  D E  
SER V IÇ O 

VA ZÃO M ÉD IA DO D IA 
D E M A IOR CON SUM O ANO 

(hab i tantes )  ( l /hab .dia )  
K 1  

(%)  (%)  (m3 /d ia )  ( l / s )  

2010 64.372 200 1,25 34,1 2 22.012,33 255 

2011 65.080 198 1,25 33,6 2 21.985,54 254 

2012 65.796 197 1,25 33,1 2 21.959,78 254 

2013 66.520 195 1,25 32,5 2 21.935,04 254 

2014 67.251 194 1,25 32,0 2 21.911,31 254 

2015 67.991 192 1,25 31,6 2 21.888,57 253 

2016 68.739 190 1,25 31,1 2 21.866,81 253 

2017 69.495 189 1,25 30,6 2 21.846,03 253 

2018 70.260 187 1,25 30,1 2 21.826,21 253 

2019 71.033 186 1,25 29,7 2 21.807,34 252 

2020 71.814 184 1,25 29,2 2 21.789,41 252 

2021 72.460 183 1,25 28,7 2 21.729,34 251 

2022 73.112 181 1,25 28,3 2 21.670,35 251 

2023 73.770 180 1,25 27,9 2 21.612,41 250 

2024 74.434 178 1,25 27,4 2 21.555,51 249 

2025 75.104 177 1,25 27,0 2 21.499,64 249 

2026 75.780 175 1,25 26,6 2 21.444,77 248 

2027 76.462 174 1,25 26,2 2 21.390,90 248 

2028 77.150 172 1,25 25,8 2 21.338,01 247 

2029 77.845 171 1,25 25,4 2 21.286,09 246 

2030 78.545 170 1,25 25,0 2 21.235,12 246 
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A Tabela 2.3 mostra que a vazão de fim de plano será cerca de 8% superior a 

vazão média atual,  conseqüência das metas de redução das perdas físicas de 

água, de 34,1% pata 25% e da previsão de redução do consumo per capita  

médio,  de 200 para 170 l/hab.dia,  que compensarão o crescimento da 

população no período. 

2.3 – Manancial 

O Ribeirão da Penha, manancial supridor do sistema apresenta as seguintes 

características: 

2.3.1 – Vazão disponível no manancial 

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

captação, possui uma área de drenagem de cerca de 250 Km2 .  De acordo com 

dados do CHB MOGI (2008) a precipitação média na Bacia do Rio Mogi 

Guaçú é 1.420 mm/ano. 

A vazão média na seção do ponto atual de captação será estimada com base no 

estudo de Regionalização Hidrológica do Estado de São Paulo,  elaborado pelo 

DAEE: 

 QM ÉD IA  = (A + B .  PM) .  AD  

- A = -26,23 

- B = 0,0278 

- PM  = 1.420 mm/ano 

- AD  = 250 Km2  

- QM ÉD IA  = (-26,23 + 0,0278 . 1.420) .  250 = 3.311 l/s = 3,31 m3 /s 

Para a est imativa da vazão mínima disponível,  representada pela Q7 ,1 0 ,  vazão 

mínima de 7 dias de duração e período de retorno de 10 anos,  será utilizada a 

seguinte expressão, também proposta pelo DAEE: 

 Q7 ,1 0  = C . X1 0 .  (A + B) . QM ÉD IA  

- C = 0,8 

- X1 0  = 0,689 

- A = 0,3599 
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- B = 0,0312 

- Q7 ,1 0  = 0,8 . 0,689 . (0,3599 + 0,0312) .  3,31 = 0,71 m3 /s 

A vazão média do dia de maior consumo de 246 l/s,  estimada para o de fim de 

plano (2030),  representa 34,6% da vazão mínima estimada para o manancial,  

no ponto de captação.  

De acordo com Portaria DAEE no.  501 de 19 de abril de 2002 foi outorgado 

ao SAAE a captação de uma vazão média de 600 m3 /h (183,3 l/s) pelo prazo 

de 10 anos.  Ou seja, a vazão outorgada é menor que a estimativa da demanda 

para o período 2010/2030. Como o prazo vencerá em 2012, mantendo-se a 

estrutura atual de captação para os próximos anos,  é necessário,  ao renová-la,  

solicitar a adequação da vazão a ser captada.    

2.3.2 – Vulnerabilidade do Manancial 

Segundo a chefia da estação de tratamento de água, o Ribeirão da Penha não 

apresenta parâmetros físico,  químicos e microbiológicos que possam 

comprometer a qualidade de suas águas para fins de abastecimento público,  

tendo como base análises realizadas para cumprimento da Portaria no.  518 do 

Ministério da Saúde, que estabelece os padrões de potabilidade para consumo 

público.  

No entanto,  o atual ponto de captação apresenta vulnerabilidade no que diz 

respeito à sua localização. Situada na área urbana de Itapira,  as águas do 

Ribeirão da Penha estão sujeitas a poluição devida a inúmeras substâncias 

orgânicas e inorgânicas que podem ser carreadas pelo sistema de drenagem de 

águas pluviais,  lançamentos indevidos de resíduos sólidos,  lançamentos 

clandestinos de esgoto sanitário e outros tipos de efluentes,  extravasamentos 

de redes e ramais de esgoto e acidentes com transporte de cargas perigosas,  

dentre outros.  Esta situação pode resultar em comprometimento temporário ou 

em deterioração progressiva da qualidade das águas,  dificultando o 

atendimento dos parâmetros estabelecidos pela Portaria no.  518 ou 

encarecendo os processos de tratamento.  Por essa razão, é sensato avaliar 

alternativas tais como captação em outros mananciais ou mudança do atual  

ponto de captação para uma seção à montante da área urbana. 
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2.4 – Captação e elevatória de água bruta 

De acordo com informações operacionais da ETA, a captação de água bruta 

apresenta capacidade para aduzir vazão máxima da ordem de 360 l /s,  

operando excepcionalmente e simultaneamente os conjuntos 01, 02 e 03 (175 

CV) na adutora de 400 mm e o conjunto 04 (250 CV) na adutora de 250 mm. 

De maneira geral,  a elevatória opera com os conjuntos 01, 02 e 03 nos 

horários fora de ponta e com o conjunto 04 no horário de ponta.  Essas duas 

configurações permitem aduzir vazões da ordem de 300 l/s nos horários fora 

de ponta e 170 l/s nos horários de ponta.  

Os motores dos conjuntos elevatórios são de alto rendimento,  portanto,  

adequados ao regime de eficiência na economia de energia elétrica.   

Feitas essas considerações,  conclui-se que a estrutura atualmente implantada 

na elevatória de água bruta atende as necessidades de vazão no fim de plano 

(2030).  

2.4.1 – Captação alternativa 

Levando em conta o disposto no item 2.3.2,  propõe-se a discussão, no âmbito 

do Conselho Municipal de Saneamento,  que deverá ser criado como proposta 

deste Plano, um novo ponto de captação de água bruta.  Elege-se como melhor 

solução a “Alternativa A” constante do Plano elaborado pela CTRI1,  ou seja, 

manutenção do Ribeirão da Penha como manancial supridor do sistema, com 

nova captação posicionada cerca de 1,0 km à montante da Rodovia SP-147. Os 

estudos hidrológicos realizados pela Santore Zwiter2,  considerando uma bacia 

de drenagem de 210 km2 ,  resultaram em uma vazão mínima de 7 dias de 

duração e 10 anos de recorrência (Q7 ,1 0) de 590 l/s,  equivalente a um 

rendimento específico mínimo (R7 ,1 0)  da ordem de 2,81l/s/km2 .  Sendo assim, 

a relação entre as vazões captadas e a vazão mínima do manancial (Q7 ,1 0)  

seriam as seguintes:  

 QM AX  (360 l/s) = 61% 

 QM ED  (246 l/s) = 41,6%  

                                                
1 - Plano Diretor do Abastecimento de Água. CTRI Consultoria e Projetos S/C LTDA. 2000. 
2 - P lano Dire tor  de Gestão Estra tégica dos  Serviços  de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sani tár io do Munic ípio de I tapira .  Santore Zwi ter  – Engenheiros  Associados .  
2002.  
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O mesmo estudo realizado pela CTRI propõe também a construção, no mesmo 

local de uma barragem para regularização de vazão e controle de cheias do 

Ribeirão da Penha.   

A concepção proposta pela Santore Zwiter prevê a adução por recalque, do 

ponto de captação até a estação de tratamento de água, através de adutora DN 

500 mm (FOFO-K7) com 4.405 metros de extensão e três conjuntos 

elevatórios com potência de 300 CV, sendo um de reserva.  

O PMSBI propõe a elaboração de estudos técnicos,  a fim de que a adução seja 

feita por gravidade, seguindo pelo curso do Ribeirão da Penha, do ponto de 

captação até a elevatória de água bruta atual,  com aproveitamento da estrutura 

de recalque atualmente implantada,  para adução à estação de tratamento de 

água. Esta alternativa apresenta as seguintes características: 

 Estrutura de captação: Barragem de nível  com altura de 1 metro,  tomada 

d’água na margem esquerda e caixa de areia,  seguindo configuração proposta 

pela Santore Zwiter;  

 Linha de adução: 5.700 metros,  sendo 4.700 m a jusante da Rodovia SP-

147 e 1.000 m à montante; 

 Cota do N.A. na captação: 620; 

 Cota do N.A. na elevatória atual de água bruta: 608; 

 Desnível geométrico: 12 metros; 

 Perda de carga disponível: 2,1 m/km; 

 Tubulação: FOFO-DN 600 mm; 

 Vazão de adução: 339 l/s (Hazem-Wilians; C = 130) 

A vazão de 339 l/s atende a demanda de fim de plano, tendo em vista que a 

vazão média prevista  pata fim de plano é da ordem de 246 l/s.   

2.5 – Estação de tratamento de água 

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

com vertedor parshall,  f loculadores mecanizados,  decantadores de alta taxa de 

filtros rápidos de gravidade de camada simples.  Nos itens seguintes,  será 

verificada a capacidade máxima de operação de cada unidade constituinte da 

ETA, tendo como referência seguintes vazões: 
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 QM AX  = 360 l/s 

 QM ED  = 246 l/s (fim de plano) 

2.5.1 – Mistura rápida e medição de vazão 

Para um vertedor Parshall de 1’ (pé),  a capacidade de vazão são as seguintes: 

 Capacidade mínima: 3,11 l/s 

 Capacidade máxima: 455,6 l/s 

Os vertedores Parshall,  para promoverem a mistura rápida,  devem satisfazer 

as seguintes condições: 

 Velocidade de escoamento na garganta:   2 ms; 

 Perda de carga:   0,25 m; 

 Gradiente de velocidade:   1.000 s -1 ;  

Para a vazão de 360 l/s,  apresenta os seguintes parâmetros de funcionamento: 

a) Altura da água no Parshall 

 

 

 

 P/Q = 0,360 m3 /s   H = 0,65 m 

 P/Q = 0,246 m3 /s   H = 0,51 m 

b) Velocidade na garganta 

2H.W
Qv    onde H2 = 2/3 H e W = 0,305 m 

 P/Q = 0,360 m3 /s   v = 2,72 m/s 

 P/Q = 0,246 m3 /s   v = 2,37 m/s 

c) Perda de carga 

2HKHhf    onde K = 0,076 m 

 P/Q = 0,360 m3 /s   hf = 0,29 m 

 P/Q = 0,246 m3 /s   hf = 0,25 m 

 

66,0

690,0
QH 
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d) Gradiente de velocidade 

 
T

.hfG



  

Onde: 

hf = perda de carga em metros 

  = peso específico da água – 1.000 Kg/m3  

μ = coeficiente de viscosidade dinâmica da água (0,0001029 Kgf.s/m2  - 200C) 

T = tempo de detenção – T(s) = [(2/3B + F + G)/v] 

 P/Q = 0,360 m3 /s   T = 0,89 s 

 P/Q = 0,246 m3 /s   T = 1,02 s 

 P/Q = 0,360 m3 /s   G = 1.779 s -1  

 P/Q = 0,246 m3 /s   G = 1.543 s -1  

O vertedor Parshall  da ETA de Itapira atende as condições impostas para 

funcionar como unidade de mistura rápida, para as vazões de 246 e 360 l/s.  

2.5.2 – Floculadores 

A ETA conta com uma bateria de 8 floculadores mecanizados,  sendo: 

 2 floculadores antigos 

- dimensões em planta: 4,0 m x 4,0 m 

- altura da lâmina líquida: 3,80 m 

- volume dos 2 floculadores: 121,6 m3  

 6 floculadores novos 

- dimensões em planta: 3,65 m x 3,65 m 

- altura da lâmina líquida: 3,80 m 

- volume dos 6 floculadores: 303,75 m3  

O volume total da bateria de floculadores é de 425,35 m3  

Os floculadores serão avaliados pelo tempo de detenção. De acordo com a 

NBR-12.216 (1990),  o período de detenção para floculadores mecanizados 

deverá estar compreendido entre 30 e 40 minutos.  

Q
VTD   
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 P/Q = 0,360 m3 /s   TD  = 19,3 minutos 

 P/Q = 0,246 m3 /s   TD  = 28,8 minutos 

Verifica-se que o parâmetro tempo de detenção não é atendido para a vazão de 

360 l/s,  que é utilizada somente em situações excepcionais.  Para a vazão 

média de 246 l/s,  o tempo de detenção está praticamente no limite.  Como a 

estação operação normalmente com essas vazões,  consideraremos os tempos 

de detenção adequados.   

Verificação do canal de água floculada: 

 Seção: 0,60 m x 0,90 m (largura/altura) 

 Lâmina d’água: 0,70 m p/ Q = 360 l/s 

 Lâmina d’água: 0,60 m p/ Q = 246 l/s 

O canal será avaliado pela velocidade de escoamento e pelo gradiente de 

velocidade. De acordo com a NBR-12.216 (1990) e o gradiente de velocidade 

deverá ser menor que 30 s -1 .  

a) Velocidade de escoamento 

A
Qv   

 P/Q = 0,360 m3 /s   v = 0,86 m/s 

 P/Q = 0,246 m3 /s   v = 0,68 m/s 

b) Gradiente de velocidade 

2/3v.
Rh
f.282G   

Onde: 

f  = 0,02 (coeficiente de Darcy Weisbach) 

Rh = Raio hidráulico (m) 

v = velocidade de escoamento (m/s) 

 P/Q = 0,360 m3 /s   G = 69 s -1  

 P/Q = 0,246 m3 /s   G = 50 s -1  

O canal de água floculada deverá ser redimensionado para reduzir a  

velocidade e o gradiente de velocidade, evitando-se,  assim, que os flocos 

formados nos floculadores sejam quebrados no canal de veiculação.  
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2.5.3 – Decantadores 

A ETA dispõe de 4 decantadores de alta taxa com módulos tubulares de 

decantação, com as seguintes características: 

 4 decantadores 

- dimensões em planta do decantador: 6,0 m x 23,30 m 

- dimensões em planta dos módulos tubulares: 6,0 m x 15,0 m  

- altura total: 3,70 m 

- Área total dos decantadores: 559 m2  

- Área total coberta pelos módulos tubulares: 360 m2  

Os decantadores serão avaliados pela taxa virtual de aplicação. Segundo 

Heller (2006),  decantadores de alta taxa podem funcionar com taxas de 

aplicação virtual de até 150 m3 /m2.dia 

A
QTAV   

 P/Q = 0,360 m3 /s = 31.104 m3 /dia   TAV  = 86 m3 /m2 .dia  

 P/Q = 0,246 m3 /s = 21.254 m3 /dia   TAV  = 59 m3 /m2 .dia 

Conclui-se que os decantadores existentes têm capacidade para atender a  

demanda de fim de plano (2030) 

2.5.4 – Filtros 

A ETA dispõe de 5 filtros de escoamento descendente de camada simples, 

com as seguintes características: 

 5 filtros 

- dimensões em planta de um filtro: 3,75 m x 4,45 m 

- Área total dos 5 filtros: 83,4 m2  

Os filtros serão avaliados pela taxa de filtração. De acordo com a NBR-

12.216 (1990),  a taxa máxima de filtração para filtros de camada simples é de 

180 m3 /m2 .  

A
QTF   

 P/Q = 0,360 m3 /s = 31.104 m3 /dia   TF = 373 m3 /m2 .dia 

 P/Q = 0,246 m3 /s = 21.254 m3 /dia   TF = 255 m3 /m2 .dia 
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Observa-se que a taxa fixada pela NBR-12.216 (1990) é superada tanto para a  

vazão máxima como também para vazão média.  Para filtros de dupla camada, 

areia e antracito,  a mesma norma estabelece limite máximo de 360 m3 /m2 .dia. 

Verifica-se que a vazão máxima também não atende ao limite máximo para 

dupla camada. Entretanto,  este fato não compromete a unidade de filtração, 

tendo em vista que a vazão de 360 l/s só é utilizada em ocasiões excepcionais 

e por curto período de tempo.  

Portanto,  conclui-se que o leito filtrante de camada simples deverá ser 

substi tuído, por camada dupla com areia e antracito.  

2.5.5 – Controle de qualidade da água 

A ETA dispõe de laboratório físico-químico equipado para a realização das 

análises de rotina de pH, cor,  turbidez,  íons fluoreto,  ferro e manganês,  sendo 

que as determinações da vazão, pH, turbidez,  cloro e íons fluoreto são 

automatizadas.  A fim de cumprir a Portaria no.  518 foi  feito contrato com 

laboratório particular para realização das seguintes análises da água tratada,  

com amostras coletadas na saída da ETA e na rede de distribuição: coliformes 

totais e fecais,  bactérias heterotróficas,  íons fluoreto,  cloro residual,  

trihalometanos,  cor aparente,  pH e turbidez.  As planilhas verificadas 

apresentavam resultados de acordo com os padrões estabelecidos pela Portaria  

no.  518. 

Diariamente é preenchido um boletim que contém, além dos resultados das 

análises de rotina,  registros de vazão, dosagem de cloreto férrico 

(coagulante),  soda cáustica (alcalinizante),  ortopolifosfato (controle de ferro),  

ácido fluossil ícico (fluoretante) e clorogás (desinfetante).  Neste boletim 

também são registrados o volume diário tratado, volume da água de serviço,  

número de horas trabalhadas,  consumo de produtos químicos e os operadores 

responsáveis pelas atividades.  

2.5.6 – Estrutura física da estação de tratamento 

A estação de tratamento necessita de reestruturação do seu espaço interno,  

com o estudo das seguintes intervenções: 
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a) aumento do laboratório físico-químico, atualmente muito congestionado, 

com grande dificuldade de circulação interna e falta de conforto para os 

operadores; 

b) montagem de laboratório bacteriológico, em sala exclusiva,  permitindo que 

as análises sejam feitas na ETA, o que traria maior agilidade e segurança no 

controle de qualidade da água; 

Outra avaliação que deve ser feita diz respeito a uti lização do clorogás na 

desinfecção da água. Como a estação de tratamento está localizada na área 

urbana, existindo no seu entorno residências,  estabelecimentos comerciais e 

públicos,  inclusive o escritório da administração do SAAE, um vazamento,  

que não é improvável de ocorrer e,  dependendo da sua magnitude, pode causar 

graves danos à saúde das pessoas que estiverem nas proximidades e ao meio 

ambiente.  Caso a opção seja pela manutenção do clorogás,  torna-se então 

necessário,  instalar um sistema eficiente de exaustão e lavagem de gases.   

2.6 – Reservatórios 

O sistema dispõe de 14 reservatórios,  contando com o R13 em fase de 

implantação, totalizando uma capacidade total de 9.950 m3.  

A capacidade implantada corresponde a 46,8% do consumo médio estimado 

para o fim de plano. A capacidade atual instalada é suficiente para atender a  

demanda de fim de plano (2030).   

 Consumo médio diário no fim de plano (2030): 21.254 m3 /dia 

 Capacidade existente de reservação: 9.950 m3  

2.7 – Sistema de distribuição 

O sistema de distribuição de água, com aproximadamente 282 km de redes e  

adutoras e elevatórias intercaladas,  atende satisfatoriamente a demanda, sem 

intermitências e com pressões adequadas,  sobretudo após a conclusão da 

implantação da setorização e da instalação das válvulas redutoras de pressão, 

que fazem parte do projeto de controle de perdas.  

No entanto,  duas áreas necessitam de intervenção para assegurar o 

abastecimento no período de vigência do plano: i)  Reforço da adução para o 
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reservatório Braz Cavenaghi e ii) Reforço do abastecimento da zona alta do 

Bairro Penha do Rio do Peixe.  

a) Reforço da adução para o reservatório Braz Cavenaghi 

O reforço da adução para o reservatório Braz Cavenaghi conta com projeto 

desenvolvido pela CTRI Consultoria e Projetos no ano 2.000. O projeto visa 

melhorar as condições de abastecimento da área no entorno dos Bairros Santa 

Marta e Jardim Nossa Senhora Aparecida,  bem como das áreas de expansão 

em vias de serem ocupadas.    

Além disso,  a implantação do booster Braz Cavenaghi reduzirá a área 

atendida pelo Setor Santa Bárbara,  ampliando a capacidade de atendimento 

deste setor de abastecimento.    

O projeto elaborado pela CTRI apresentou as seguintes condições: 

 População de projeto (fim de plano): 6.170 habitantes 

 Vazão de projeto: 19,3 l/s; 

 Tomada d’água na adutora do Penhão (DN 250 mm) na altura da Rua 

Ari Wilson Cremasco com Rua M. Sette; 

 Adução por gravidade através de rede DN 150 mm com 725 metros de 

extensão, passando pela Avenida Henriqueta Soares e Dorotéia de Freitas até  

o local de instalação do booster (José Hélio Alberti com Vitório Boretti).  

 Booster com vazão de 20 l/s,  altura manométrica de 24 metros,  

equipado com dois conjuntos elevatórios de 10 CV. 

 Linha de recalque a ser construída na Rua Vitório Boretti até  

entroncamento com a Avenida Getúlio Vargas,  com tubos DN 150 mm e 670 

metros de extensão. 

 Interligação da linha de recalque com rede existente DN 200, localizada 

na Avenida Getulio Vargas,  que alimenta o Reservatório Braz Cavenaghi.  

b) Reforço do abastecimento da zona alta do Bairro Penha do Rio do Peixe.  

O SAAE deverá contratar a elaboração de projeto para implantação de 

booster,  para melhorar as condições de abastecimento da zona alta do Bairro 

Penha do Rio do Peixe,  que atualmente tem apresentado pressões baixas nos 

horários de maior consumo.  
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 Preliminarmente,  para efeito de avaliação, o projeto deverá apresentar a  

seguinte concepção básica: 

 Área a ser beneficiada: Zona alta do Bairro Penha do Rio do Peixe,  com 

cota topográfica superior a 630 metros; 

 População a ser atendida: Considerando que a zona alta possui área de 

aproximadamente 30 hectares e uma densidade de 35 habitantes por hectare,  a  

população a ser beneficiada deverá ser de 1.050 habitantes;   

 Vazão de projeto: 4,8 l/s (hora de maior consumo)  

 Booster: Localizado na altura da Rua Henrique de Matos com Dr. João 

Pereira da Cunha, com tomada d’água na adutora Penhão, DN 250 mm, cuja 

pressão piezométrica é da ordem de 650 metros; 

 Reservatório: Elevado, de jusante,  com capacidade de 100 m3 ,  a ser 

construído no prolongamento da Rua Dr.  João Pereira da Cunha, ponto de cota 

653, com cota de fundo igual a 660; 

 Linha de recalque: Terá 930 metros de extensão, com aproveitamento de 

rede existente DN 150 mm, com 630 metros de extensão, localizada à Rua Dr.  

João Pereira da Cunha e complementação de 300 metros,  com diâmetro de 150 

mm até o reservatório; 

 Altura manométrica: 14 metros; 

 Conjuntos elevatórios: Dois conjuntos,  sendo um de reserva com 

potência de 2,5 CV. 

2.8 – Ações propostas para sistema de abastecimento de água de Itapira 

2.8.1 – Implantação de nova captação de água bruta 

 Elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica para 

implantação de nova captação de água bruta no Ribeirão da Penha; 

 Avaliação dos aspectos técnicos e econômicos no âmbito do Conselho 

Municipal de Saneamento Básico; 

 Execução da obras da nova captação (se aprovado pelo CMSB) 

2.8.2 – Reforma e adequações na estação de tratamento de água 

 Elaboração de projeto para dimensionamento de novo canal de 

veiculação de água floculada e suas respectivas passagens,  implantação de 

sistema de exaustão e lavagem de gases para prevenção de vazamento de 
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clorogás,  projeto de dois novos laboratórios,  um para análises físico-químicas 

e outro para análises bacteriológicas e reestruturação do espaço interno do 

prédio da ETA (ala administrativa e de controle operacional); 

 Substituição do leito filtrante dos cinco filtros,  de camada simples de 

areia,  para camada dupla,  areia e antracito; 

 Execução das obras relativas a reforma da estação de tratamento de 

água.  

2.8.3 – Reforço do sistema de abastecimento de água (Braz Cavenaghi) 

 Execução das obras relativas ao projeto de implantação de booster e 

parte da linha de adução, para reforças o sistema de abastecimento de água na 

área de influência do reservatório Braz Cavenaghi; 

2.8.4 – Reforço do sistema de abastecimento de água (Penha do Rio do Peixe) 

Elaboração de projeto para reforço do sistema de abastecimento de água da 

zona alta do Bairro Penha do Rio do Peixe,  com previsão de implantação de 

booster,  complementação de adutora de recalque e reservatório de distribuição 

de jusante; 

 Execução das obras relativas ao reforço abastecimento de água da zona 

alta do Bairro Penha do Rio do Peixe.   
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3 – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 DISTRITO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA 

3.1 – População atendida 

Pode-se considerar que o abastecimento de água está universalizado no 

Distrito de Barão Ataliba Nogueira.  O sistema de abastecimento de água está 

disponibil izado em todos os logradouros públicos.  Portanto,  a população 

atendida será: 

 POPULAÇÃO ATENDIDA EM 2009 = 2.304 habitantes.  

 COBERTURA DISPONIBILIZADA: 100% 

3.2 – Projeção da demanda 

A demanda de água para o período 2010/2030 será determinada, avaliando-se 

o consumo per capita médio e as perdas físicas de água em 2009. Para tanto,  

serão utilizadas informações disponibilizas pelo SAAE,  

3.2.1 – Quota e consumo per capita médio 

A quota e o consumo per capita média serão calculados considerando os 

volumes de água disponibilizado e consumido em 2009 e a respectiva 

população atendida com abastecimento de água, conforme apresentado na 

Tabela 3.1.  A quota per capita refere-se a relação entre o volume 

disponibil izado para distribuição e a população atendida,  e o consumo per 

capita a relação ao volume realmente consumido (medido pelos hidrômetros) e  

a mesma população atendida.   

Tabela 3.1 – Consumo e quota per capita - Barão (2009) 

ANO 
VOLUME ÁGUA 

DISTRIBUÍDO 
(m3/ano) 

VOLUME ÁGUA 
CONSUMIDO 

(m3/ano) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 
(habitantes) 

QUOTA PER 
CAPITA 
MÉDIA 

(l/hab.dia) 

CONSUMO PER 
CAPITA MÉDIO 

(l/hab.dia) 

MÉDIA 135.409 122.334 2.304 161,0 145,5 

A Tabela 3.1 mostra que enquanto a quota per capita média em situou-se em 

161,0 l/hab.dia,  o consumo capita médio,  foi de 145,5 l/hab.dia.  A diferença 

entre o consumo per capita médio e a quota per capita média,  representa as 

perdas físicas de água. 
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3.2.2 – Perdas físicas de água 

Como todas as ligações de água são medidas,  providas de hidrômetro,  as 

perdas físicas de água serão estimadas considerando a diferença entre o 

volume disponibilizado para consumo e o volume realmente consumido 

(medido pelos hidrômetros),  conforme apresentado na Tabela 3.2.  

Tabela 3.2 – Índice de perdas - Barão (2009) 
VOLUMES DE ÁGUA (m3/ano) PERDAS FÍSICAS 

DE ÁGUA ANO 
PRODUZIDO DE SERVIÇO DISTRIBUÍDO CONSUMIDO (m3) % 

2009 135.409 0 135.409 122.334 13.075 9,7 

 

A vazão média produzida em 2009 foi a seguinte: 

 2009: 4,3 l/s 

Como se verifica pela Tabela 3.2, as perdas físicas de água muito baixas e  

incomum neste patamar.  Como o consumo per capita é baixo, sugere-se que 

pode haver erros na medição do volume produzido, o qual é feito por meio de 

hidrômetros instalados na saída dos poços.    

3.2.3 – Demanda para o período 2010/2030 

Para determinação da demanda para o período 2010/2030, serão adotados os 

seguintes parâmetros: 

 População no início de plano (2010): 2.394 habitantes 

 População no fim de plano (2030): 3.252 habitantes 

 Consumo per capita no início de plano (2010): 145,5 l/hab.dia 

 Consumo per capita no fim de plano (2030): 150 l/hab.dia 

 Perdas físicas de água (2010/2030): 15 % 

 Coeficiente do dia de maior consumo: K1  = 1,20 

Por segurança,  o consumo per capita médio será fixado em 150 l/hab.dia,  

embora o consumo médio atual seja de 145,5 l/hab.dia.  Pela mesma razão, as 

perdas físicas no sistema de distribuição serão fixadas em 15%. 

A Tabela 3.3, apresenta a demanda de água para o período 2010 a 2030. 

 

 



 
 

35 

Tabela 3.3 – Demanda de água – Barão Ataliba Nogueira - 2010/2030 

 

A Tabela 3.3 mostra que a vazão do dia de maior consumo no fim de plano 

será de 8,13 l/s (29,3 m3 /h).   

3.3 – Avaliação dos poços tubulares profundos 

O manancial subterrâneo continuará sendo o supridor do sistema de 

abastecimento de água de Barão Ataliba Nogueira.   

Os quatro poços atualmente em operação produzem 29,5 m3 /h.  Estabelecendo 

uma jornada máxima de operação de 18 horas por dia,  para permitir  a  

recuperação do poço, a produção total desses poços seria de 531,0 m3 /dia.  

Como a demanda de fim de plano é de 673,14 m3 /dia,  seria necessário 

aumentar a produção em 142,14 m3 /dia ,  ou de 7,9 m3 /h em 18 horas de 

operação.  

POP U LAÇ ÃO CONS UM O 
PER C AP ITA 

PER DA S 
FÍS ICA S 

ÁG UA  D E  
SER V IÇ O 

VA ZÃO M ÉD IA DO D IA 
D E M A IOR CON SUM O ANO 

(hab i tantes )  ( l /hab .dia )  
K 1  

(%)  (%)  (m3 /d ia )  ( l / s )  

2010 2.394 146 1,2 15,0 0 480,69 5,56 

2011 2.454 146 1,2 15,0 0 493,45 5,71 

2012 2.515 146 1,2 15,0 0 506,54 5,86 

2013 2.578 146 1,2 15,0 0 519,98 6,02 

2014 2.643 146 1,2 15,0 0 533,78 6,18 

2015 2.709 147 1,2 15,0 0 547,95 6,34 

2016 2.776 147 1,2 15,0 0 562,49 6,51 

2017 2.846 147 1,2 15,0 0 577,42 6,68 

2018 2.917 147 1,2 15,0 0 592,74 6,86 

2019 2.990 147 1,2 15,0 0 608,47 7,04 

2020 3.065 148 1,2 15,0 0 624,62 7,23 

2021 3.083 148 1,2 15,0 0 629,31 7,28 

2022 3.101 148 1,2 15,0 0 634,03 7,34 

2023 3.120 148 1,2 15,0 0 638,79 7,39 

2024 3.139 149 1,2 15,0 0 643,59 7,45 

2025 3.158 149 1,2 15,0 0 648,42 7,50 

2026 3.177 149 1,2 15,0 0 653,29 7,56 

2027 3.196 149 1,2 15,0 0 658,20 7,62 

2028 3.215 149 1,2 15,0 0 663,14 7,68 

2029 3.234 150 1,2 15,0 0 668,12 7,73 

2030 3.253 150 1,2 15,0 0 673,14 7,79 
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A perfuração do quinto poço tubular profundo deverá ser realizada em 2014,  

quando a demanda estimada começa a superar a produção atual,  considerando 

18 horas diárias de operação. 

Deverá ser perfurado também um segundo poço tubular em Terrazan, vazão 

mínima de 5,0 m3 /h, para operar como reserva do sistema, que possui apenas 

um poço em operação com vazão de 2,4 m3 /h.  

3.4 – Tratamento de água 

O tratamento continuará ser feito de forma individualizada, por poço tubular,  

com dosagem de hipoclorito de cálcio e ácido fluossilícico.   

3.5 – Reservatórios 

O sistema dispõe de 3 reservatórios,  sendo um em Terrazan, totalizando uma 

capacidade total de 340 m3 .  A capacidade implantada corresponde a 50,5% do 

consumo médio estimado para o fim de plano.  

Avaliando Terrazan separadamente,  se estabelecermos uma população de fim 

de plano em 300 habitantes,  o consumo médio diário será da ordem de 62 

m3/dia.  Considerando a necessidade de reservação equivalente a 1/3 do 

consumo médio diário,  a capacidade requerida para Terrazan seria de 20,7 m3 .   

Como a localidade já possui um reservatório com capacidade de 10 m3, seria  

necessário a implantação de um segundo reservatório,  ao lado do atual,  com a 

mesma capacidade.    

3.6 – Sistema de distribuição 

Não foram identificadas necessidades de ampliação ou melhoria no sistema de 

distribuição de água. 

3.7 – Ações propostas para sistema de abastecimento de água de Barão 

3.7.1 – Aumento da produção de água bruta 

 Perfuração, montagem e operacionalização de poço tubular profundo em 

Barão, vazão mínima de 8 m3 /h,  inclusive implantação de sistema de dosagem 

de hipoclori to de cálcio e ácido fluossilícico.   
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 Perfuração, montagem e operacionalização de poço tubular profundo em 

Barão, vazão mínima de 5,0 m3 /h,  inclusive implantação de sistema de 

dosagem de hipoclorito de cálcio e ácido fluossilícico.   

  Implantação de reservatório metálico,  tipo taça,  com capacidade de 10 

m3  em Terrazan. 
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4 – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 POVOADO DE PONTE NOVA 

4.1 – População atendida 

Pode-se considerar que o abastecimento de água está universalizado no 

Povoado de Ponte Nova, pois o sistema de abastecimento de água está 

disponibil izado em todos os logradouros públicos.  No entanto,  existem 10 

moradias que utilizam água de outra origem, que não o sistema público.  

Portanto,  a cobertura com o sistema público será estimada em 90% 

 POPULAÇÃO ATENDIDA EM 2009 = 205 habitantes.  

 COBERTURA: 90% 

4.2 – Projeção da demanda 

A demanda de água para o período 2010/2030 será determinada, avaliando-se 

o consumo per capita médio e as perdas físicas de água em 2009. Para tanto,  

serão utilizadas informações disponibilizas pelo SAAE,  

4.2.1 – Quota e consumo per capita médio 

A quota e o consumo per capita média serão calculados considerando os 

volumes de água disponibilizado e consumido em 2009 e a respectiva 

população atendida com abastecimento de água, conforme apresentado na 

Tabela 4.1.  A quota per capita refere-se a relação entre o volume 

disponibil izado para distribuição e a população atendida,  e o consumo per 

capita a relação ao volume realmente consumido (medido pelos hidrômetros) e  

a mesma população atendida.   

Tabela 4.1 – Consumo e quota per capita – Ponte Nova (2009) 

ANO 
VOLUME ÁGUA 

DISTRIBUÍDO 
(m3/ano) 

VOLUME ÁGUA 
CONSUMIDO 

(m3/ano) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 
(habitantes) 

QUOTA PER 
CAPITA 
MÉDIA 

(l/hab.dia) 

CONSUMO PER 
CAPITA MÉDIO 

(l/hab.dia) 

MÉDIA 17.349 21.730 205 231,8 290,4 

A Tabela 4.1 mostra que existe uma inconsistência entre o volume distribuído 

e o medido pelos hidrômetros.  Esta inconsistência poderá estar derivando de 

erro de registro no hidrômetro do poço tubular,  que por essa razão deverá ser 

substi tuído. Além disso,  verifica-se um consumo per capita elevado de 290,4 

l/hab.dia,  que é considerado elevado. No entanto,  o SAAE justifica esse 
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consumo elevado pela existência de muitas ligações sendo utilizadas para 

irrigação de hortas.   

A vazão média produzida em 2009 foi a seguinte: 

 2009: 0,55 l/s 

4.2.2 – Perdas físicas de água 

As perdas não poderão ser estimadas devido às inconsistências verificadas 

entre os volumes produzido e medido.  

4.2.3 – Demanda para o período 2010/2030 

Para determinação da demanda para o período 2010/2030, serão adotados os 

seguintes parâmetros: 

 População no início de plano (2010): 233 habitantes 

 População no fim de plano (2030): 296 habitantes 

 Consumo per capita no início de plano (2010): 290,4 l/hab.dia 

 Consumo per capita no fim de plano (2030): 150 l/hab.dia 

 Perdas físicas de água (2010/2030): 15 % 

 Coeficiente do dia de maior consumo: K1  = 1,20 

Por segurança,  o consumo per capita médio será fixado em 150 l/hab.dia,  

embora o consumo médio atual seja de 145,5 l/hab.dia.  Pela mesma razão, as 

perdas físicas no sistema de distribuição serão fixadas em 20%. 

A Tabela 4.2, apresenta a demanda de água para o período 2010 a 2030. 

Tabela 4.2 – Demanda de água – Ponte Nova - 2010/2030 

                                                                                                                              Continua 
 
 

POP U LAÇ ÃO CONS UM O 
PER C AP ITA 

PER DA S 
FÍS ICA S 

ÁG UA  D E  
SER V IÇ O 

VA ZÃO M ÉD IA DO D IA 
D E M A IOR CON SUM O ANO 

(hab i tantes )  ( l /hab .dia )  
K 1  

(%)  (%)  (m3 /d ia )  ( l / s )  

2010 233 290 1,2 15,0 0 93,38 1,08 

2011 237 281 1,2 15,0 0 91,88 1,06 

2012 241 272 1,2 15,0 0 90,40 1,05 

2013 245 263 1,2 15,0 0 88,95 1,03 

2014 249 254 1,2 15,0 0 87,52 1,01 

2015 253 246 1,2 15,0 0 86,12 1,00 
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Tabela 4.2 – Demanda de água – Ponte Nova - 2010/2030 (continuação) 

 

A Tabela 4.2 mostra que a vazão do dia de maior consumo no fim de plano 

será de 0,71 l/s (2,6 m3 /h).   

4.3 – Avaliação dos poços tubulares profundos 

O manancial subterrâneo continuará sendo o supridor do sistema de 

abastecimento de água de Ponte Nova.  

O único poço atualmente em operação produz 7,2 m3 /h.  Estabelecendo uma 

jornada máxima de operação de 18 horas por dia,  para permitir a recuperação 

do poço, a produção total desse poço seria de 129,6 m3 /dia.  Como a demanda 

de fim de plano é de 61,20 m3 /dia,  o poço atual é  suficiente para atender a  

demanda de fim de plano.  

Deverá ser perfurado um segundo poço tubular,  vazão mínima de 5,0 m3 /h,  

para operar como reserva do sistema, que possui apenas um poço em. 

4.4 – Tratamento de água 

O tratamento continuará ser feito de forma individualizada, por poço tubular,  

com dosagem de hipoclorito de cálcio e ácido fluossilícico.   

POP U LAÇ ÃO CONS UM O 
PER C AP ITA 

PER DA S 
FÍS ICA S 

ÁG UA  D E  
SER V IÇ O 

VA ZÃO M ÉD IA DO D IA 
D E M A IOR CON SUM O ANO 

(hab i tantes )  ( l /hab .dia )  
K 1  

(%)  (%)  (m3 /d ia )  ( l / s )  

2016 258 238 1,2 15,0 0 84,74 0,98 

2017 262 230 1,2 15,0 0 83,37 0,96 

2018 267 223 1,2 15,0 0 82,04 0,95 

2019 271 216 1,2 15,0 0 80,72 0,93 

2020 276 209 1,2 15,0 0 79,42 0,92 

2021 278 202 1,2 15,0 0 77,38 0,90 

2022 280 195 1,2 15,0 0 75,39 0,87 

2023 282 189 1,2 15,0 0 73,45 0,85 

2024 284 183 1,2 15,0 0 71,56 0,83 

2025 286 177 1,2 15,0 0 69,72 0,81 

2026 288 171 1,2 15,0 0 67,93 0,79 

2027 290 166 1,2 15,0 0 66,18 0,77 

2028 292 160 1,2 15,0 0 64,48 0,75 

2029 294 155 1,2 15,0 0 62,82 0,73 

2030 296 150 1,2 15,0 0 61,20 0,71 
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4.5 – Reservatórios 

O sistema dispõe de 1 reservatório com capacidade de 50 m3.  A capacidade 

implantada corresponde a 81,7% do consumo médio estimado para o fim de 

plano, concluindo que não é necessário aumentar a capacidade de reservação. 

4.6 – Sistema de distribuição 

Não foram identificadas necessidades de ampliação ou melhoria no sistema de 

distribuição de água. 

4.7 – Ações propostas para sistema de abastecimento de água de Ponte 

Nova 

4.7.1 – Aumento da produção de água bruta 

 Perfuração, montagem e operacionalização de poço tubular profundo de 

reserva,  vazão mínima de 5,0 m3 /h,  inclusive implantação de sistema de 

dosagem de hipoclorito de cálcio e ácido fluossilícico.   
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5 – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 DISTRITO DE ELEUTÉRIO 

5.1 – População atendida 

Pode-se considerar que o abastecimento de água está universalizado no 

Distrito de Eleutério.  O sistema de abastecimento de água está 

disponibil izado em todos os logradouros públicos.  Portanto,  a população 

atendida será: 

 POPULAÇÃO ATENDIDA EM 2009 = 817 habitantes.  

 COBERTURA DISPONIBILIZADA: 100% 

5.2 – Projeção da demanda 

A demanda de água para o período 2010/2030 será determinada, avaliando-se 

o consumo per capita médio e as perdas físicas de água em 2009. Para tanto,  

serão utilizadas informações disponibilizas pelo SAAE,  

5.2.1 – Quota e consumo per capita médio 

A quota e o consumo per capita média serão calculados considerando os 

volumes de água disponibilizado e consumido em 2009 e a respectiva 

população atendida com abastecimento de água, conforme apresentado na 

Tabela 5.1.  A quota per capita refere-se a relação entre o volume 

disponibil izado para distribuição e a população atendida,  e o consumo per 

capita a relação ao volume realmente consumido (medido pelos hidrômetros) e  

a mesma população atendida.   

Tabela 5.1 – Consumo e quota per capita - Eleutério (2009) 

ANO 
VOLUME ÁGUA 

DISTRIBUÍDO 
(m3/ano) 

VOLUME ÁGUA 
CONSUMIDO 

(m3/ano) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 
(habitantes) 

QUOTA PER 
CAPITA 
MÉDIA 

(l/hab.dia) 

CONSUMO PER 
CAPITA MÉDIO 

(l/hab.dia) 

MÉDIA 41.058 41.140 817 137,7 138,0 

A Tabela 5.1 mostra que existe uma inconsistência entre o volume distribuído 

e o medido pelos hidrômetros.  Esta inconsistência poderá estar derivando de 

erro de registro no hidrômetro do poço tubular,  que deverá ser substituído.  

A vazão média produzida em 2009 foi a seguinte: 

 2009: 1,30 l/s 
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5.2.2 – Perdas físicas de água 

As perdas não poderão ser estimadas devido às inconsistências verificadas 

entre os volumes produzido e medido.  

5.2.3 – Demanda para o período 2010/2030 

Para determinação da demanda para o período 2010/2030, serão adotados os 

seguintes parâmetros: 

 População no início de plano (2010): 233 habitantes 

 População no fim de plano (2030): 296 habitantes 

 Consumo per capita no início de plano (2010): 290,4 l/hab.dia 

 Consumo per capita no fim de plano (2030): 150 l/hab.dia 

 Perdas físicas de água (2010/2030): 15 % 

 Coeficiente do dia de maior consumo: K1  = 1,20 

Por segurança,  o consumo per capita médio será fixado em 150 l/hab.dia,  

embora o consumo médio atual seja de 145,5 l/hab.dia.  Pela mesma razão, as 

perdas físicas no sistema de distribuição serão fixadas em 20%. 

A Tabela 5.2, apresenta a demanda de água para o período 2010 a 2030. 

Tabela 5.2 – Demanda de água – Eleutério - 2010/2030 

                                                                                                                                    Continua 
 

POP U LAÇ ÃO CONS UM O 
PER C AP ITA 

PER DA S 
FÍS ICA S 

ÁG UA  D E  
SER V IÇ O 

VA ZÃO M ÉD IA DO D IA 
D E M A IOR CON SUM O ANO 

(hab i tantes )  ( l /hab .dia )  
K 1  

(%)  (%)  (m3 /d ia )  ( l / s )  

2010 839 138 1,2 15,0 0 159,78 1,85 

2011 853 139 1,2 15,0 0 163,07 1,89 

2012 867 139 1,2 15,0 0 166,42 1,93 

2013 881 140 1,2 15,0 0 169,84 1,97 

2014 895 140 1,2 15,0 0 173,34 2,01 

2015 910 141 1,2 15,0 0 176,90 2,05 

2016 924 142 1,2 15,0 0 180,54 2,09 

2017 940 142 1,2 15,0 0 184,25 2,13 

2018 955 143 1,2 15,0 0 188,04 2,18 

2019 970 143 1,2 15,0 0 191,91 2,22 

2020 986 144 1,2 15,0 0 195,86 2,27 

2021 991 145 1,2 15,0 0 197,61 2,29 

2022 996 145 1,2 15,0 0 199,39 2,31 

2023 1.000 146 1,2 15,0 0 201,18 2,33 
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Tabela 5.2 – Demanda de água – Eleutério - 2010/2030 (continuação) 

 

A Tabela 5.2 mostra que a vazão do dia de maior consumo no fim de plano 

será de 2,48 l/s (8,9 m3 /h).   

5.3 – Avaliação dos poços tubulares profundos 

O manancial subterrâneo continuará sendo o supridor do sistema de 

abastecimento de água de Eleutério.   

O único poço atualmente em operação produz 7,5 m3 /h.  Estabelecendo uma 

jornada máxima de operação de 18 horas por dia,  para permitir a recuperação 

do poço, a produção total desse poço seria de 135 m3 /dia. Como a demanda de 

fim de plano é de 214,15 m3 /dia,  seria necessário uma complementação de 

79,15 m3 /dia,  ou um poço com vazão mínima de 5 m3 /h.  

Deverá ser colocado em operação um segundo poço tubular,  já perfurado, para 

complementar a vazão de final de plano, e operar como reserva do sistema.  

5.4 – Tratamento de água 

O tratamento continuará ser feito de forma individualizada, por poço tubular,  

com dosagem de hipoclorito de cálcio e ácido fluossilícico.   

5.5 – Reservatórios 

O sistema dispõe de 1 reservatório com capacidade de 150 m3 .  A capacidade 

implantada corresponde a 70% do consumo médio estimado para o fim de 

plano, concluindo que não é necessário aumentar a capacidade de reservação. 

 

POP U LAÇ ÃO CONS UM O 
PER C AP ITA 

PER DA S 
FÍS ICA S 

ÁG UA  D E  
SER V IÇ O 

VA ZÃO M ÉD IA DO D IA 
D E M A IOR CON SUM O ANO 

(hab i tantes )  ( l /hab .dia )  
K 1  

(%)  (%)  (m3 /d ia )  ( l / s )  

2024 1.005 146 1,2 15,0 0 202,98 2,35 

2025 1.010 147 1,2 15,0 0 204,80 2,37 

2026 1.015 148 1,2 15,0 0 206,64 2,39 

2027 1.020 148 1,2 15,0 0 208,49 2,41 

2028 1.024 149 1,2 15,0 0 210,36 2,43 

2029 1.029 149 1,2 15,0 0 212,25 2,46 

2030 1.034 150 1,2 15,0 0 214,15 2,48 
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5.6 – Sistema de distribuição 

Não foram identificadas necessidades de ampliação ou melhoria no sistema de 

distribuição de água. 

5.7 – Ações propostas para sistema de abastecimento de água de Eleutério 

5.7.1 – Aumento da produção de água bruta 

 Operacionalizar o segundo poço tubular profundo, já perfurado, para 

complementar a vazão necessária para fim de plano e operar como reserva do 

sistema, inclusive implantação de sistema de dosagem de hipoclorito de cálcio 

e ácido fluossilícico.   
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6 – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 DISTRITO SEDE  

6.1 – População atendida 

A população atendida será estimada tomando como base a cobertura com 

abastecimento de água e a relação entre economias de esgoto e ligações de 

água. O sistema de coleta está disponibilizado em todos os logradouros 

públicos.  Portanto,  a população atendida será: 

 População atendida com água (2009) = 63.420 habitantes (100%). 

 Número de economias de água (2009) = 22.818 

 Número de economias de esgoto (2009) = 21.976 

 População atendida com esgoto: 61.080 habitantes 

 Cobertura com esgotamento sanitário: 96,3%  

6.2 – Produção de esgoto em 2009 

Para o cálculo do volume produzido de esgoto será considerado o volume 

consumido de água em 2009 (item 2.2.1),  um coeficiente de retorno de esgoto 

igual a 0,80 e a proporcionalidade com a população atendida com esgoto.   

 Volume consumido de água (2009): 4.642.423 m3 /ano 

 Volume de esgoto produzido (2009): 3.576.523 m3 /ano 

 Vazão média produzida (2009): 113,41 l/s 

 Contribuição média per capita de esgoto (2009): 160,4 l/hab.dia 

6.3 – Estimativa de vazão de esgoto para o período 2010/2030 

A vazão de esgoto doméstico,  para o período 2010/2030, será estimada 

considerando os parâmetros listados abaixo: 

 Consumo per capita de água (2010): 200,5 l/hab.dia 

 Consumo per capita de água (2030): 170 l/hab.dia 

 Coeficiente de retorno de esgoto: 0,8 

 Contribuição per capita de esgoto (2010): 160,4 l/hab.dia 

 Contribuição per capita de esgoto (2030): 136 l/hab.dia 

 Vazão mínima: K3 = 0,5 

 Vazão do dia de maior consumo: K1 = 1,25 
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 Vazão da hora de maior consumo: K2 = 1,5 

 Vazão máxima: K1 x K2 = 1,875 

A Tabela 6.1 apresenta a estimativa de vazão de esgoto doméstico para o 

período 2010/2030. 

Tabela 6.1 – Contribuição de esgoto doméstico 
Localidade Sede - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 – Vazão das águas de infiltração 

Considerando que o comprimento atual  da rede coletora,  interceptores e 

emissário é igual a 238.000 m, temos: 

 Comprimento de rede (2009): 238.000 metros; 

 Número de ligações de esgoto (2009): 20.515; 

 Comprimento médio de rede por ligação: 11,60 m; 

 Taxa de habitantes por ligação (2009): 3,09; 

Mantendo-se as mesmas taxas para 2030, teremos: 

POP U LAÇ ÃO CON TR IBU IÇÃ O            
PER C AP ITA VA ZÃO ( l / s )  

ANO 

(hab i tantes )  ( l /hab .dia )  MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA 

2010 64.372 160,4 60 120 224 

2011 65.080 159,1 60 120 225 

2012 65.796 157,8 60 120 225 

2013 66.520 156,5 60 120 226 

2014 67.251 155,2 60 121 227 

2015 67.991 153,9 61 121 227 

2016 68.739 152,7 61 121 228 

2017 69.495 151,4 61 122 228 

2018 70.260 150,2 61 122 229 

2019 71.033 148,9 61 122 230 

2020 71.814 147,7 61 123 230 

2021 72.460 146,5 61 123 230 

2022 73.112 145,3 61 123 231 

2023 73.770 144,1 62 123 231 

2024 74.434 142,9 62 123 231 

2025 75.104 141,8 62 123 231 

2026 75.780 140,6 62 123 231 

2027 76.462 139,4 62 123 231 

2028 77.150 138,3 62 123 232 

2029 77.845 137,2 62 124 232 

2030 78.545 136,0 62 124 232 
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 Número de ligações de esgoto (2030): 25.420; 

 Comprimento da rede coletora (2030): 295.000 m 

 Vazão das águas de infiltração: 0,1 l/s x Km 

Considerando que a expansão das redes coletoras se dará de forma linear 

durante o período de alcance do projeto,  a Tabela 6.2 mostra as estimativas de 

vazão das águas de infiltração para o período 2010/2030. 

Tabela 6.2 – Vazão das águas de infiltração 
Localidade Sede - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 – Vazão de esgoto sanitário 

Considerando as contribuições de esgoto doméstico e as vazões das águas de infiltração, a 

Tabela 6.3 discrimina as estimativas de vazão de esgoto sanitário, para o período 2010 a 2030. 

 

 

 

LIGAÇÕES RED E/ LIG AÇÃ O COM PR IM EN TO 
DA R ED E VAZÃO 

ANO 
(nú mero)  (met ro)  (km)  ( l / s )  

2010 20.515 11,6 238 24 

2011 20.737 11,6 241 24 

2012 20.961 11,6 243 24 

2013 21.187 11,6 246 25 

2014 21.416 11,6 248 25 

2015 21.647 11,6 251 25 

2016 21.881 11,6 254 25 

2017 22.117 11,6 257 26 

2018 22.356 11,6 259 26 

2019 22.597 11,6 262 26 

2020 22.841 11,6 265 26 

2021 23.088 11,6 268 27 

2022 23.337 11,6 271 27 

2023 23.590 11,6 274 27 

2024 23.844 11,6 277 28 

2025 24.102 11,6 280 28 

2026 24.362 11,6 283 28 

2027 24.625 11,6 286 29 

2028 24.891 11,6 289 29 

2029 25.160 11,6 292 29 

2030 25.430 11,6 295 29 
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Tabela 6.3 – Contribuição de esgoto sanitário 
Localidade Sede - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 – Cargas e concentrações afluentes a ETE 

Adotando-se uma contribuição per capita de 54 gDBO/hab.dia, a Tabela 6.4 apresenta as 

cargas e concentrações de matéria orgânica, em termos de DBO5, afluentes a estação de 

tratamento de esgoto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POPULAÇÃO VAZÃO ( l / s )  
ANO 

(hab i tantes )  MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA 

2010 64.372 84 143 248 

2011 65.080 84 144 249 

2012 65.796 84 144 250 

2013 66.520 85 145 250 

2014 67.251 85 146 251 

2015 67.991 86 146 252 

2016 68.739 86 147 253 

2017 69.495 87 147 254 

2018 70.260 87 148 255 

2019 71.033 87 149 256 

2020 71.814 88 149 257 

2021 72.460 88 150 257 

2022 73.112 89 150 258 

2023 73.770 89 150 258 

2024 74.434 89 151 259 

2025 75.104 90 151 259 

2026 75.780 90 152 259 

2027 76.462 90 152 260 

2028 77.150 91 152 260 

2029 77.845 91 153 261 

2030 78.545 91 153 261 
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Tabela 6.4 – Carga e concentração de DBO Afluentes à ETE 
Localidade Sede - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7 – Sistema coletor e interceptores secundários 

Como o SAAE não dispõe de cadastro e informações mais pormenorizadas 

para possibili tar uma avaliação mais detalhada do sistema. Será considerada, 

portanto,  a conclusão que consta no Plano Diretor elaborado pela Empresa 

Santore Zwiter em 2002, dando conta que as ligações domiciliares,  a rede 

coletora e os interceptores secundários e elevatórias têm capacidade para 

atender as condições de final de plano, tendo em vista  que as vazões 

projetadas,  em ambos os planos,  não apresentam discrepâncias significativas.  

Com relação às elevatórias de esgoto,  recomenda-se a instalação de 

totalizadores de tempo (horímetro) para cada conjunto moto-bomba, a fim de 

fazer a medição da vazão de recalque e do tempo de operação, possibilitando 

avaliar a compatibilidade da elevatória com o sistema.  

POPULAÇÃO CARGA DE 
DBO VAZÃO MÉDIA CONC EN TRAÇ ÃO 

ANO 
(hab i tantes )  (kg/dia )  ( l / s )  (m3 /d ia )  (mg/ l )  

2010  64.372 3.476 143 12.381 281 

2011  65.080 3.514 144 12.432 283 

2012  65.796 3.553 144 12.482 285 

2013  66.520 3.592 145 12.533 287 

2014  67.251 3.632 146 12.584 289 

2015  67.991 3.672 146 12.635 291 

2016  68.739 3.712 147 12.687 293 

2017  69.495 3.753 147 12.739 295 

2018  70.260 3.794 148 12.792 297 

2019  71.033 3.836 149 12.845 299 

2020  71.814 3.878 149 12.898 301 

2021  72.460 3.913 150 12.930 303 

2022  73.112 3.948 150 12.963 305 

2023  73.770 3.984 150 12.996 307 

2024  74.434 4.019 151 13.029 308 

2025  75.104 4.056 151 13.063 310 

2026  75.780 4.092 152 13.096 312 

2027  76.462 4.129 152 13.131 314 

2028  77.150 4.166 152 13.165 316 

2029  77.845 4.204 153 13.200 318 

2030  78.545 4.241 153 13.234 320 
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6.8 – Interceptor/emissário do Ribeirão da Penha  

Com relação ao interceptor e emissário do Ribeirão da Penha, o Plano 

elaborado pela Empresa Santore Zwiter em 2002, propôs a duplicação do 

trecho final,  com 4.719 metros de extensão. 

 Trecho 1-ETA – 2.139 metros (diâmetro atual 600 mm) 

 Trecho 2-1 – 1.900 metros (diâmetro atual 600 mm) 

 Trecho 3-2 – 680 metros (diâmetro atual 600 mm) 

No entanto,  a Santore Zwiter não dispunha, como ainda hoje, de informações 

precisas sobre as declividades dos trechos analisados.  Portanto,  como foi  

registrado no Plano elaborado em 2002, as informações deverão ser 

verificadas por ocasião da elaboração dos projetos.   

Para o PMSBI, apenas para efeito de avaliação e estimativa de custo,  serão 

adotados os seguintes diâmetros,  que poderão ser alterados após a elaboração 

dos projetos.  

 Trecho 1-ETA – 2.139 metros - diâmetro 500 mm 

 Trecho 2-1 – 1900 metros - diâmetro 500 mm 

 Trecho 3-2 – 680 metros - diâmetro 400 mm 

6.9 – Estação de tratamento de esgoto 

O sistema de tratamento de esgoto é do tipo lagoa de estabilização, variante 

lagoa aerada de mistura completa seguida de lagoas de decantação.  

As lagoas de aeração e de decantação serão avaliadas para a vazão e carga 

orgânica estimadas para o fim de plano (2030).  Para a avaliação serão 

adotados parâmetros recomendados por Sperling (1996).  

6.9.1 – Lagoas aeradas de mistura completa 

O sistema conta com duas lagoas aeradas com as seguintes dimensões: 

 Lagoa 01 

- Largura no NA médio: 80 m 

- Comprimento no NA médio: 120 m 

- Profundidade: 3,50 m 

- Volume: 33.600 m3  
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 Lagoa 02 

- Largura no NA médio: 40 m 

- Comprimento no NA médio: 120 m 

- Profundidade: 3,50 m 

- Volume: 16.800 m3  

a) Tempo de detenção 

Q
VTD   

Adotando-se: 

- V = 50.400 m3  

- QM ED  (2030) = 13.324 m3 /dia 

- TD  = 3,78 dias 

Sperling (1996) recomenda tempos de detenção compreendidos entre 2 e 4 

dias,  portanto,  as lagoas aeradas tem capacidade para receber o volume de 

esgoto gerado no fim de plano. 

b)  Estimativa da concentração de sólidos suspensos voláteis (SSV) na 

lagoa aerada 

 

DD

O
V T.K1

SS.Y
X




  

Adotando-se: 

- Y = 0,6 mgSSV/mgDBO5  

- KD  = 0,06 d -1  

- SO  = 320 mg/l (Tabela 6.4) 

- S = 35 mg/l (estimativa inicial) 

- TD  = 3,78 dias 

- XV  = 139,5 mgSSV/l 

c) Estimativa de DBO solúvel efluente 

DV

O
SOLÚVEL5 T.X'.K1

S
DBO





 

Adotando-se: 

- K’ = 0,017 (mg/l) -1(dia) -1  

- XV  = 139,5 mg/l 

- TD  = 3,78 dias 
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- SO  = 320 mg/l (Tabela 6.4) 

- DBO5 -S O LÚ V EL = 32 mg/l 

d)  Estimativa de DBO5  particulada efluente 

- DBO5 -PAR T.  = 0,6 mgDBO5 /mgSSV x 139,5 mgSSV/l = 83,7 mgDBO5 /l  
 

e) Estimativa da concentração de SSV no efluente final 

Considerando que a lagoa de decantação apresente eficiência de 85%, temos: 

 
0EF SSV.

100
E100SSV 

  

Considerando-se: 

- SSVV0  = 139,5 mg/l 

- E = 85% 

- SSVEF = 21 mg/l 

A DBO particulada no efluente final será: 

- DBO5 -PAR TIC U LA DA = 0,6 mgDBO5 /mgSSV x 21 mgSSV/l = 13 mgDBO5 /l  
 
e) Eficiência do sistema na remoção de DBO 

- DBOTO TA L = DBOS O LÚ V EL + DBOPAR TIC U LA DA  = 32 + 13 = 45 mg/l 

100.
S

SS
E

O

O 
  

Considerando-se: 

- SO  = 320 mg/l 

- S = 45 mg/l 

- E = 86 % 

f) Requisitos de oxigênio 

 
1000

SSQ.a
aRO O 

  

Considerando-se: 

- a = 1,2 kgO2 /kgDBO5 REM O V IDA 

-  Q = 13.324 m3 /dia 

- SO  = 320 gDBO5 /m3  

- S = 32 gDBO5 /m3  

RO = 4.604,77 kgO2 /dia = 192 kgO2 /hora 
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g) Requisitos de energia 

Para aeradores flutuantes,  de alta rotação, a eficiência de oxigenação, nas 

condições padrão é: 

EO = 1,8 kgO2 /kWh 

Para condições de campo, a eficiência será: 

EOCAM P O  = O,60 x 1,8 kgO2 /kWh = 1,10 kgO2 /kWh 

A potência requerida será: 

CAMPO
OT EO

ROP   

Para: 

- RO = 192 kgO2 /hora  

- EOCAM P O  = 1,10 kgO2 /kWh 

PO T = 175 kW = 238 CV 

As duas lagoas de aeração existentes possuem 9 aeradores com potência de 25 

CV, totalizando 225 CV instalados,  praticamente equivalente a potência que 

será exigida no final de plano (2030).   

4.9.2 – Lagoas de sedimentação 

O sistema conta com quatro lagoas de sedimentação com as seguintes 

dimensões: 

- Largura no NA médio: 30 m 

- Comprimento no NA médio: 140 m 

- Profundidade: 3,00 m 

- Volume: 12.600 m3  

- Volume total (4 lagoas): 50.400 m3  

a) Tempo de detenção 

Considerando que a zona de clarificação possui 1,5 metros de altura,  o 

volume resultante para clarificação será: 

- VC LAR  = 4 x (30 x 140) x 1,5 = 25.200 m3  

Q
VTD   

Para: 



 
 

55 

- V = 25.200 m3  

- Q = 13.324 m3 /dia 

- TD  = 1,89 dias 

Sperling (1996) recomenda tempos de detenção igual ou maior que 1 dia,  

portanto,  as lagoas de sedimentação tem capacidade para receber o volume de 

esgoto gerado no fim de plano. 

Considerando os resultados,  o sistema de lagoa aerada seguida de lagoas de 

decantação, implantadas em Itapira,  tem capacidade para atender a demanda 

no final de plano (2030) e os parâmetros determinados pelo órgão ambiental.  

6.10 – Ações propostas para sistema de esgotamento sanitário de Itapira 

6.10.1 – Cadastro do sistema 

 Elaboração de cadastro pormenorizado do sistema coletor de esgoto,  

com localização dos poços de visita e suas profundidades.  Com relação ao 

interceptor/emissário do Ribeirão da Penha, o cadastro deverá incluir 

levantamento topográfico.  

6.10.2 – Elevatórias de esgoto 

 Instalação de totalizadores de tempo (horímetro) para monitorar a  

operação de 18 conjuntos elevatórios instalados em 10 elevatórias.   

6.10.3 – Interceptor e emissário do Ribeirão da Penha 

Elaboração de projeto para ampliação da capacidade do interceptor e 

emissário.  Pra fins de estimativa para constar no PMSBI, serão adotadas as 

seguintes especificações:  

 Trecho 1-ETE – 2.139 metros - diâmetro 500 mm 

 Trecho 2-1 – 1900 metros - diâmetro 500 mm 

 Trecho 3-2 – 680 metros - diâmetro 400 mm 
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7 – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 DISTRITO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA  

7.1 – População atendida 

A população atendida será estimada tomando como base a cobertura com 

abastecimento de água e a relação entre economias de esgoto e ligações de 

água. O sistema de coleta está disponibilizado em todos os logradouros 

públicos.  Portanto,  a população atendida será: 

 População atendida com água (2009) = 2.304 habitantes (100%). 

 Número de economias de água (2009) = 576 

 Número de economias de esgoto (2009) = 456 

 População atendida com esgoto: 1.824 habitantes 

 Cobertura com esgotamento sanitário: 79,2%  

7.2 – Produção de esgoto em 2009 

Para o cálculo do volume produzido de esgoto será considerado o volume 

consumido de água em 2009 (item 3.2.1),  um coeficiente de retorno de esgoto 

igual a 0,80 e a proporcionalidade com a população atendida com esgoto.   

 Volume consumido de água (2009): 122.334 m3 /ano 

 Volume de esgoto produzido (2009): 77.511 m3 /ano 

 Vazão média produzida (2009): 2,46 l/s 

 Contribuição média per capita de esgoto (2009): 116,4 l/hab.dia 

7.3 – Estimativa de vazão de esgoto para o período 2010/2030 

A vazão de esgoto doméstico,  para o período 2010/2030, será estimada 

considerando os parâmetros listados abaixo: 

 Consumo per capita de água (2010): 145,5 l/hab.dia 

 Consumo per capita de água (2030): 150 l/hab.dia 

 Coeficiente de retorno de esgoto: 0,8 

 Contribuição per capita de esgoto (2010): 116,4 l/hab.dia 

 Contribuição per capita de esgoto (2030): 120 l/hab.dia 

 Vazão mínima: K3 = 0,5 

 Vazão do dia de maior consumo: K1 = 1,20 
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 Vazão da hora de maior consumo: K2 = 1,5 

 Vazão máxima: K1 x K2 = 1,80 

A Tabela 7.1 apresenta a estimativa de vazão de esgoto doméstico para o 

período 2010/2030. 

Tabela 7.1 – Contribuição de esgoto doméstico 
Barão Ataliba Nogueira - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 – Vazão das águas de infiltração 

Considerando que o comprimento atual  da rede coletora,  interceptores e 

emissário é igual a 5.581 m, temos: 

 Comprimento de rede (2009): 5.581 metros; 

 Número de ligações de esgoto (2009): 448; 

 Comprimento médio de rede por ligação: 12,46 m; 

 Taxa de habitantes por ligação de água (2009): 4,05; 

Mantendo-se as mesmas taxas para 2030, teremos: 

POP U LAÇ ÃO CON TR IBU IÇÃ O            
PER C AP ITA VA ZÃO ( l / s )  

ANO 

(hab i tantes )  ( l /hab .dia )  MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA 

2010 2.394 116,4 1,6 3,2 5,8 

2011 2.454 116,6 1,7 3,3 6,0 

2012 2.515 116,8 1,7 3,4 6,1 

2013 2.578 116,9 1,7 3,5 6,3 

2014 2.643 117,1 1,8 3,6 6,4 

2015 2.709 117,3 1,8 3,7 6,6 

2016 2.776 117,5 1,9 3,8 6,8 

2017 2.846 117,6 1,9 3,9 7,0 

2018 2.917 117,8 2,0 4,0 7,2 

2019 2.990 118,0 2,0 4,1 7,3 

2020 3.065 118,2 2,1 4,2 7,5 

2021 3.083 118,4 2,1 4,2 7,6 

2022 3.101 118,5 2,1 4,3 7,7 

2023 3.120 118,7 2,1 4,3 7,7 

2024 3.139 118,9 2,2 4,3 7,8 

2025 3.158 119,1 2,2 4,4 7,8 

2026 3.177 119,3 2,2 4,4 7,9 

2027 3.196 119,4 2,2 4,4 8,0 

2028 3.215 119,6 2,2 4,5 8,0 

2029 3.234 119,8 2,2 4,5 8,1 

2030 3.253 120,0 2,3 4,5 8,1 
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 Número de ligações de esgoto (2030): 803; 

 Comprimento da rede coletora (2030): 10.000 m 

 Vazão das águas de infiltração: 0,1 l/s x Km 

Considerando que a expansão das redes coletoras se dará de forma linear 

durante o período de alcance do projeto,  a Tabela 7.2 mostra as estimativas de 

vazão das águas de infiltração para o período 2010/2030. 

Tabela 7.2 – Vazão das águas de infiltração 
Barão Ataliba Nogueira - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 – Vazão de esgoto sanitário 

Considerando as contribuições de esgoto doméstico e as vazões das águas de infiltração, a 

Tabela 7.3 discrimina as estimativas de vazão de esgoto sanitário, para o período 2010 a 2030. 

 

 

 

LIGAÇÕES RED E/ LIG AÇÃ O COM PR IM EN TO 
DA R ED E VAZÃO 

ANO 
(nú mero)  (met ro)  (km)  ( l / s )  

2010 448 12,46 5,58 0,56 

2011 461 12,46 5,75 0,57 

2012 475 12,46 5,92 0,59 

2013 489 12,46 6,09 0,61 

2014 503 12,46 6,27 0,63 

2015 518 12,46 6,46 0,65 

2016 534 12,46 6,65 0,67 

2017 550 12,46 6,85 0,68 

2018 566 12,46 7,05 0,70 

2019 583 12,46 7,26 0,73 

2020 600 12,46 7,47 0,75 

2021 618 12,46 7,69 0,77 

2022 636 12,46 7,92 0,79 

2023 655 12,46 8,16 0,82 

2024 674 12,46 8,40 0,84 

2025 694 12,46 8,65 0,86 

2026 715 12,46 8,90 0,89 

2027 736 12,46 9,17 0,92 

2028 758 12,46 9,44 0,94 

2029 780 12,46 9,72 0,97 

2030 803 12,46 10,01 1,00 
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Tabela 7.3 – Contribuição de esgoto sanitário 
Localidade Barão Ataliba Nogueira - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 – Cargas e concentrações afluentes a ETE 

Adotando-se uma contribuição per capita de 54 gDBO/hab.dia, a Tabela 7.4 apresenta as 

cargas e concentrações de matéria orgânica, em termos de DBO5, afluentes a estação de 

tratamento de esgoto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POPULAÇÃO VAZÃO ( l / s )  
ANO 

(hab i tantes )  MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA 

2010 2.394 2,17 3,78 6,36 

2011 2.454 2,23 3,89 6,53 

2012 2.515 2,29 3,99 6,71 

2013 2.578 2,35 4,10 6,89 

2014 2.643 2,42 4,21 7,07 

2015 2.709 2,48 4,32 7,26 

2016 2.776 2,55 4,44 7,46 

2017 2.846 2,62 4,56 7,66 

2018 2.917 2,69 4,68 7,86 

2019 2.990 2,77 4,81 8,08 

2020 3.065 2,84 4,94 8,29 

2021 3.083 2,88 4,99 8,37 

2022 3.101 2,92 5,05 8,45 

2023 3.120 2,96 5,10 8,53 

2024 3.139 3,00 5,16 8,61 

2025 3.158 3,04 5,22 8,70 

2026 3.177 3,08 5,28 8,78 

2027 3.196 3,13 5,33 8,87 

2028 3.215 3,17 5,39 8,96 

2029 3.234 3,21 5,46 9,04 

2030 3.253 3,26 5,52 9,13 
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Tabela 7.4 – Carga e concentração de DBO Afluentes à ETE 
Barão Ataliba Nogueira - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7 – Sistema coletor e emissário 

O SAAE não dispõe de cadastro e informações mais pormenorizadas para 

possibilitar uma avaliação mais detalhada do sistema. No que diz respeito a  

rede coletora,  o sistema comporta a população de fim de plano. Para o 

emissário,  deverá ser realizado levantamento topográfico para verificação dos 

parâmetros hidráulicos para população de fim de plano. Deverá ser previsto a 

implantação do sistema de esgotamento sanitário na localidade de Terrazan, 

com a construção de 946 metros de rede coletora e da ETE. 

Com relação à elevatória de esgoto,  recomenda-se a instalação de 

totalizadores de tempo (horímetro) para cada conjunto moto-bomba, a fim de 

fazer a medição da vazão de recalque e do tempo de operação, possibilitando 

avaliar a compatibilidade da elevatória com o sistema.  

POPULAÇÃO CARGA DE 
DBO VAZÃO MÉDIA CONC EN TRAÇ ÃO 

ANO 
(hab i tantes )  (kg/dia )  ( l / s )  (m3 /d ia )  (mg/ l )  

2010  2.394 129 3,78 327 395 

2011  2.454 133 3,89 336 395 

2012  2.515 136 3,99 345 394 

2013  2.578 139 4,10 354 393 

2014  2.643 143 4,21 364 392 

2015  2.709 146 4,32 373 392 

2016  2.776 150 4,44 384 391 

2017  2.846 154 4,56 394 390 

2018  2.917 158 4,68 405 389 

2019  2.990 161 4,81 416 389 

2020  3.065 165 4,94 427 388 

2021  3.083 166 4,99 431 386 

2022  3.101 167 5,05 436 384 

2023  3.120 168 5,10 441 382 

2024  3.139 169 5,16 446 380 

2025  3.158 171 5,22 451 378 

2026  3.177 172 5,28 456 376 

2027  3.196 173 5,33 461 374 

2028  3.215 174 5,39 466 372 

2029  3.234 175 5,46 471 370 

2030  3.253 176 5,52 477 368 
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7.8 – Estação de tratamento de esgoto 

O sistema de tratamento de esgoto é do tipo lagoa de estabilização tipo 

facultativa,  de célula única, com chicanas,  caracterizando fluxo tipo pistão,  

precedida de tratamento preliminar,  com gradeamento,  caixa de areia e 

vertedor triangular para medição de vazão. A lagoa será avaliada para a vazão 

e carga orgânica estimadas para o fim de plano (2030).  Para a avaliação serão 

adotados parâmetros recomendados por Sperling (1996a).  

Como a estação de tratamento não deverá atender Terrazan, que deverá ter 

sistema próprio de tratamento,  consideraremos para efeito de cálculo que o 

núcleo principal de Barão concentre 90% da vazão e da carga orgânica,  

conforme estimativas constantes da Tabela 7.4: 

- Carga de DBO total: 158,4 kg DBO5 /dia  

- Vazão: 429,3 m3 /dia 

- Concentração: 368 mg/l 

7.8.1 – Lagoa facultativa 

O sistema conta com uma lagoa com as seguintes dimensões: 

- área superficial: 75 x 60 = 4.500 m2 = 0,45 ha 

- Largura no NA médio: 57 m 

- Comprimento no NA médio: 72 m 

- Profundidade: 1,50 m 

- Volume: 6.156 m3  

a) Tempo de detenção 

Q
VTD   

Para: 

- V = 6.156 m3  

- QM ED  (2030) = 429,3 m3 /dia 

- TD  = 14,3 dias 

Sperling (1996a) recomenda tempos de detenção compreendidos entre 15 e 45 

dias,  embora admita que podem ser adotados tempos menores,  em regiões em 

que a temperatura do líquido seja mais elevada.  

b) Taxa de aplicação superficial 
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A
LLS   

Sendo: 

- Ls = Taxa de aplicação superficial em kg DBO5 /ha.dia 

- L = Carga de DBO total = 158,4 kg DBO5 /dia 

- A = Área superficial da lagoa em hectares =  

- Ls = 352 kg DBO5 /ha.dia 

Sperling (1996a) recomenda, para regiões com inverno quente e elevada 

insolação, taxas de aplicação superficial entre 240 e 350 kg DBO5 /ha.dia.  Em 

Itapira,  a temperatura média das máximas anuais é de 27,7oC.  

c) Concentração final de DBO solúvel 

A concentração final de DBO5  solúvel será calculada utilizando a fórmula a 

seguir,  para regime hidráulico de fluxo em pistão para lagoas de 1 célula: 

t.k
OSOLUVEL eSDBO   

Onde: 

- SOLUVELDBO  = Concentração de DBO solúvel efluente (mg/l) 

- S0  = Concentração de DBO total afluente = 368 mg/l 

- K = Coeficiente de remoção de DBO = 0,30d -1  

- t  = Tempo de detenção total na lagoa = 14,3 dias 

Adotando-se K = 0,30 d -1 ,  para temperatura de 20ºC, para 22ºC, teremos: 

- KT = K2 0 .θT-2 0  (sendo θ = 1,05) 

- KT = 0,30.1,052 2  -  2 0   

- KT = 0,33 d -1  

- 3,14.33,0
SOLUVEL e.368DBO   

 SOLUVELDBO    = 3,27 mg/L 

d) Concentração final de DBO particulada 

Considerando: 

- SSEFLU EN TE = 100 mg/L 

- 1,0 mgSS/L →  0,35 mgDBO5 /L 

 DBOPAR TIC U LA DA = 35 mg/l   

e) Concentração final de DBO efluente total 
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- DBO EFLU EN TE = DBO SO LÚ V EL + DBO PARTICU LA D A  

- DBO EFLU EN TE = 38,27 mg/l 

f) Eficiência na remoção de carga orgânica 

100.
S

SS
E O 
  

Onde: 

- S0  = Concentração de DBO total afluente = 368 mg/l 

- S  = Concentração de DBO total efluente = 38,27 mg/l 

 E = 89,6% 

Considerando a eficiência de 89,6% calculada para remoção de carga orgânica 

a lagoa facultativa de Barão Ataliba Nogueira tem capacidade para atender a 

demanda no final de plano (2030) e os parâmetros ambientais.  

7.9 – Ações propostas para sistema de esgotamento sanitário de Barão 

Ataliba Nogueira 

7.9.1 – Cadastro do sistema 

 Elaboração de cadastro pormenorizado do sistema coletor de esgoto,  

com localização dos poços de visita e suas profundidades.  Com relação ao 

emissário,  o cadastro deverá incluir levantamento topográfico.  

7.9.2 – Elevatórias de esgoto 

 Instalação de totalizadores de tempo (horímetro) para monitorar a  

operação de 2 conjuntos elevatórios instalados na elevatória geral do sistema.  

7.9.3 – Sistema de esgotamento sanitário de Terrazan 

 Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário de Terrazan, 

considerando os seguintes parâmetros estimativos: 

- População de projeto: 300 habitantes; 

- Comprimento da rede coletora e emissário: 946 metros; 

- Elevatória de esgoto: 1 unidade; 

- ETE: Reator anaeróbio seguido de filtro anaeróbio.  
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8 – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 DISTRITO ELEUTÉRIO  

8.1 – População atendida 

A população atendida será estimada tomando como base a cobertura com 

abastecimento de água e a relação entre economias de esgoto e ligações de 

água. O sistema de coleta está disponibilizado em todos os logradouros 

públicos.  Portanto,  a população atendida será: 

 População atendida com água (2009) = 817 habitantes (100%). 

 Número de economias de água (2009) = 188 

 Número de economias de esgoto (2009) = 166 

 População atendida com esgoto: 721 habitantes 

 Cobertura com esgotamento sanitário: 88,3%  

8.2 – Produção de esgoto em 2009 

Para o cálculo do volume produzido de esgoto será considerado o volume 

consumido de água em 2009 (item 5.2.1),  um coeficiente de retorno de esgoto 

igual a 0,80 e a proporcionalidade com a população atendida com esgoto.   

 Volume consumido de água (2009): 41.140 m3 /ano 

 Volume de esgoto produzido (2009): 31.180 m3 /ano 

 Vazão média produzida (2009): 0,99 l/s 

 Contribuição média per capita de esgoto (2009): 118,5 l/hab.dia 

8.3 – Estimativa de vazão de esgoto para o período 2010/2030 

A vazão de esgoto doméstico,  para o período 2010/2030, será estimada 

considerando os parâmetros listados abaixo: 

 Consumo per capita de água (2010): 138 l/hab.dia 

 Consumo per capita de água (2030): 150 l/hab.dia 

 Coeficiente de retorno de esgoto: 0,8 

 Contribuição per capita de esgoto (2010): 110,4 l/hab.dia 

 Contribuição per capita de esgoto (2030): 120 l/hab.dia 

 Vazão mínima: K3 = 0,5 

 Vazão do dia de maior consumo: K1 = 1,20 
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 Vazão da hora de maior consumo: K2 = 1,5 

 Vazão máxima: K1 x K2 = 1,80 

A Tabela 8.1 apresenta a estimativa de vazão de esgoto doméstico para o 

período 2010/2030. 

Tabela 8.1 – Contribuição de esgoto doméstico 
Eleutério - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 – Vazão das águas de infiltração 

Considerando que o comprimento atual  da rede coletora,  interceptores e 

emissário é igual a 1.690 m, temos: 

 Comprimento de rede (2009): 1.690 metros; 

 Número de ligações de esgoto (2009): 164; 

 Comprimento médio de rede por ligação: 10,30 m; 

 Taxa de habitantes por ligação de água (2009): 4,34; 

Mantendo-se as mesmas taxas para 2030, teremos: 

POP U LAÇ ÃO CON TR IBU IÇÃ O            
PER C AP ITA VA ZÃO ( l / s )  

ANO 

(hab i tantes )  ( l /hab .dia )  MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA 

2010 839 110 0,54 1,07 1,93 

2011 853 111 0,55 1,09 1,97 

2012 867 111 0,56 1,12 2,01 

2013 881 112 0,57 1,14 2,05 

2014 895 112 0,58 1,16 2,09 

2015 910 113 0,59 1,19 2,14 

2016 924 113 0,61 1,21 2,18 

2017 940 114 0,62 1,24 2,22 

2018 955 114 0,63 1,26 2,27 

2019 970 115 0,64 1,29 2,32 

2020 986 115 0,66 1,31 2,36 

2021 991 116 0,66 1,33 2,39 

2022 996 116 0,67 1,34 2,41 

2023 1.000 117 0,67 1,35 2,43 

2024 1.005 117 0,68 1,36 2,45 

2025 1.010 118 0,69 1,37 2,47 

2026 1.015 118 0,69 1,39 2,49 

2027 1.020 119 0,70 1,40 2,52 

2028 1.024 119 0,71 1,41 2,54 

2029 1.029 120 0,71 1,42 2,56 

2030 1.034 120 0,72 1,44 2,59 
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 Número de ligações de esgoto (2030): 243; 

 Comprimento da rede coletora (2030): 2.500 m 

 Vazão das águas de infiltração: 0,1 l/s x Km 

Considerando que a expansão das redes coletoras se dará de forma linear 

durante o período de alcance do projeto,  a Tabela 8.2 mostra as estimativas de 

vazão das águas de infiltração para o período 2010/2030. 

Tabela 8.2 – Vazão das águas de infiltração 
Eleutério - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 – Vazão de esgoto sanitário 

Considerando as contribuições de esgoto doméstico e as vazões das águas de 

infiltração, a Tabela 8.3 discrimina as estimativas de vazão de esgoto 

sanitário,  para o período 2010 a 2030. 

 

LIGAÇÕES RED E/ LIG AÇÃ O COM PR IM EN TO 
DA R ED E VAZÃO 

ANO 
(nú mero)  (met ro)  (km)  ( l / s )  

2010 164 10,3 1,69 0,17 

2011 167 10,3 1,72 0,17 

2012 171 10,3 1,76 0,18 

2013 174 10,3 1,79 0,18 

2014 177 10,3 1,83 0,18 

2015 181 10,3 1,86 0,19 

2016 185 10,3 1,90 0,19 

2017 188 10,3 1,94 0,19 

2018 192 10,3 1,98 0,20 

2019 196 10,3 2,02 0,20 

2020 200 10,3 2,06 0,21 

2021 204 10,3 2,10 0,21 

2022 208 10,3 2,14 0,21 

2023 212 10,3 2,18 0,22 

2024 216 10,3 2,22 0,22 

2025 220 10,3 2,27 0,23 

2026 225 10,3 2,31 0,23 

2027 229 10,3 2,36 0,24 

2028 234 10,3 2,41 0,24 

2029 238 10,3 2,45 0,25 

2030 243 10,3 2,50 0,25 
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Tabela 8.3 – Contribuição de esgoto sanitário 
Localidade Eleutério - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 – Cargas e concentrações afluentes a ETE 

Adotando-se uma contribuição per capita de 54 gDBO/hab.dia, a Tabela 8.4 apresenta as 

cargas e concentrações de matéria orgânica, em termos de DBO5, afluentes a estação de 

tratamento de esgoto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POPULAÇÃO VAZÃO ( l / s )  
ANO 

(hab i tantes )  MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA 

2010 839 0,70 1,24 2,10 

2011 853 0,72 1,27 2,14 

2012 867 0,73 1,29 2,19 

2013 881 0,75 1,32 2,23 

2014 895 0,76 1,35 2,28 

2015 910 0,78 1,37 2,32 

2016 924 0,80 1,40 2,37 

2017 940 0,81 1,43 2,42 

2018 955 0,83 1,46 2,47 

2019 970 0,85 1,49 2,52 

2020 986 0,86 1,52 2,57 

2021 991 0,87 1,54 2,60 

2022 996 0,88 1,55 2,62 

2023 1.000 0,89 1,57 2,65 

2024 1.005 0,90 1,58 2,67 

2025 1.010 0,91 1,60 2,70 

2026 1.015 0,92 1,62 2,73 

2027 1.020 0,94 1,63 2,75 

2028 1.024 0,95 1,65 2,78 

2029 1.029 0,96 1,67 2,81 

2030 1.034 0,97 1,69 2,84 
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Tabela 8.4 – Carga e concentração de DBO Afluentes à ETE 
Eleutério - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7 – Sistema coletor e emissário 

O SAAE não dispõe de cadastro e informações mais pormenorizadas para 

possibilitar uma avaliação mais detalhada do sistema. No que diz respeito a  

rede coletora,  o sistema existente comporta a população de fim de plano. Para 

disponibil izar o sistema para toda população, é necessário a construção de 

726 metros de coletores.  

Com relação às duas elevatórias de esgoto,  recomenda-se a instalação de 

totalizadores de tempo (horímetro) para cada conjunto moto-bomba, a fim de 

fazer a medição da vazão de recalque e do tempo de operação, possibilitando 

avaliar a compatibilidade da elevatória com o volume de esgoto afluente.  

 

POPULAÇÃO CARGA DE 
DBO VAZÃO MÉDIA CONC EN TRAÇ ÃO 

ANO 
(hab i tantes )  (kg/dia )  ( l / s )  (m3 /d ia )  (mg/ l )  

2010  839 45 1,24 107 423 

2011  853 46 1,27 109 421 

2012  867 47 1,29 112 419 

2013  881 48 1,32 114 417 

2014  895 48 1,35 116 416 

2015  910 49 1,37 119 414 

2016  924 50 1,40 121 412 

2017  940 51 1,43 124 411 

2018  955 52 1,46 126 409 

2019  970 52 1,49 129 407 

2020  986 53 1,52 131 406 

2021  991 54 1,54 133 403 

2022  996 54 1,55 134 401 

2023  1.000 54 1,57 135 399 

2024  1.005 54 1,58 137 397 

2025  1.010 55 1,60 138 394 

2026  1.015 55 1,62 140 392 

2027  1.020 55 1,63 141 390 

2028  1.024 55 1,65 143 388 

2029  1.029 56 1,67 144 385 

2030  1.034 56 1,69 146 383 
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8.8 – Estação de tratamento de esgoto 

O sistema de tratamento de esgoto é do tipo lagoa de estabilização tipo 

facultativa,  de célula única, com chicanas,  caracterizando fluxo tipo pistão,  

precedida de tratamento preliminar,  com gradeamento,  caixa de areia e 

vertedor triangular para medição de vazão. A lagoa será avaliada para a vazão 

e carga orgânica estimadas para o fim de plano (2030).  Para a avaliação serão 

adotados parâmetros recomendados por Sperling (1996a).  

8.8.1 – Lagoa facultativa 

O sistema conta com uma lagoa com as seguintes dimensões: 

- área superficial: 80 x 19,85 = 1.588 m2 = 0,1588 ha 

- Largura no NA médio: 18,35 m 

- Comprimento no NA médio: 77 m 

- Profundidade: 1,50 m 

- Volume: 2.119 m3  

a) Tempo de detenção 

Q
VTD   

Para: 

- V = 2.119 m3  

- QM ED  (2030) = 146 m3 /dia 

- TD  = 14,5 dias 

Sperling (1996a) recomenda tempos de detenção compreendidos entre 15 e 45 

dias,  embora admita que podem ser adotados tempos menores,  em regiões em 

que a temperatura do líquido seja mais elevada.  

b) Taxa de aplicação superficial 

A
LLS   

Sendo: 

- Ls = Taxa de aplicação superficial em kg DBO5 /ha.dia 

- L = Carga de DBO total = 56 kg DBO5 /dia 

- A = Área superficial da lagoa em hectares = 0,1588 ha 

- Ls = 353 kg DBO5 /ha.dia 
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Sperling (1996a) recomenda, para regiões com inverno quente e elevada 

insolação, taxas de aplicação superficial compreendida entre 240 e 350 kg 

DBO5 /ha.dia.  Em Itapira,  a temperatura média das máximas anuais é de 

27,7oC.  

c) Concentração final de DBO solúvel 

A concentração final de DBO5  solúvel será calculada utilizando a fórmula a 

seguir,  para regime hidráulico de fluxo em pistão para lagoas de 1 célula: 

t.k
OSOLUVEL eSDBO   

Onde: 

- SOLUVELDBO  = Concentração de DBO solúvel efluente (mg/l) 

- S0  = Concentração de DBO total afluente = 383 mg/l 

- K = Coeficiente de remoção de DBO = 0,30d -1  

- t  = Tempo de detenção total na lagoa = 14,5 dias 

Adotando-se K = 0,30 d -1 ,  para temperatura de 20ºC, para 22ºC, teremos: 

- KT = K2 0 .θT-2 0  (sendo θ = 1,05) 

- KT = 0,30.1,052 2  -  2 0   

- KT = 0,33 d -1  

- 5,14.33,0
SOLUVEL e.383DBO   

 SOLUVELDBO    = 3,20 mg/L 

d) Concentração final de DBO particulada 

Considerando: 

- SSEFLU EN TE = 100 mg/L 

- 1,0 mgSS/L →  0,35 mgDBO5 /L 

 DBOPAR TIC U LA DA = 35 mg/l   

e) Concentração final de DBO efluente total 

- DBO EFLU EN TE = DBO SO LÚ V EL + DBO PARTICU LA D A  

- DBO EFLU EN TE = 38,20 mg/l 

f) Eficiência na remoção de carga orgânica 

100.
S

SS
E O 
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Onde: 

- S0  = Concentração de DBO total afluente = 383 mg/l 

- S  = Concentração de DBO total efluente = 38,20 mg/l 

 E = 90,0% 

Considerando a eficiência de 90,0% calculada para remoção de carga orgânica 

a lagoa facultativa de Eleutério tem capacidade para atender a demanda no 

final de plano (2030) e os parâmetros determinados pelo órgão ambiental.  

8.9 – Ações propostas para sistema de esgotamento sanitário de Eleutério 

8.9.1 – Cadastro do sistema 

 Elaboração de cadastro pormenorizado do sistema coletor de esgoto,  

com localização dos poços de visita e suas profundidades.   

8.9.2 – Elevatórias de esgoto 

 Instalação de totalizadores de tempo (horímetro) para monitorar a  

operação dos quatro conjuntos elevatórios instalados em duas elevatórias.   

8.9.3 – Sistema coletor de esgoto 

 Construção de 726 metros de rede coletora de esgoto para disponibilizar 

o sistema de esgotamento para todas as edificações da área urbana da 

localidade. 
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9 – DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 POVOADO DE PONTE NOVA  

9.1 – População atendida 

A população atendida será estimada tomando como base a cobertura com 

abastecimento de água e a relação entre economias de esgoto e ligações de 

água. Portanto,  a população atendida será: 

 População atendida com água (2009) = 205 habitantes (90%). 

 Número de economias de água (2009) = 96 

 Número de economias de esgoto (2009) = 81 

 População atendida com esgoto: 173 habitantes 

 Cobertura com esgotamento sanitário: 75,8%  

9.2 – Produção de esgoto em 2009 

Para o cálculo do volume produzido de esgoto será considerado o volume 

consumido de água em 2009 (item 4.2.1),  um coeficiente de retorno de esgoto 

igual a 0,80 e a proporcionalidade com a população atendida com esgoto.   

 Volume consumido de água (2009): 21.730 m3 /ano 

 Volume de esgoto produzido (2009): 13.177 m3 /ano 

 Vazão média produzida (2009): 0,42 l/s 

 Contribuição média per capita de esgoto (2009): 208,7 l/hab.dia 

9.3 – Estimativa de vazão de esgoto para o período 2010/2030 

A vazão de esgoto doméstico,  para o período 2010/2030, será estimada 

considerando os parâmetros listados abaixo: 

 Consumo per capita de água (2010): 290,4 l/hab.dia 

 Consumo per capita de água (2030): 150 l/hab.dia 

 Coeficiente de retorno de esgoto: 0,8 

 Contribuição per capita de esgoto (2010): 232,3 l/hab.dia 

 Contribuição per capita de esgoto (2030): 120 l/hab.dia 

 Vazão mínima: K3 = 0,5 

 Vazão do dia de maior consumo: K1 = 1,20 

 Vazão da hora de maior consumo: K2 = 1,5 
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 Vazão máxima: K1 x K2 = 1,80 

A Tabela 9.1 apresenta a estimativa de vazão de esgoto doméstico para o 

período 2010/2030. 

Tabela 9.1 – Contribuição de esgoto doméstico 
Ponte Nova - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 – Vazão das águas de infiltração 

Considerando que o comprimento atual  da rede coletora,  interceptores e 

emissário é igual a 1.389 m, temos: 

 Comprimento de rede (2009): 1.389 metros; 

 Número de ligações de esgoto (2009): 80; 

 Comprimento médio de rede por ligação: 17,4 m; 

 Taxa de habitantes por ligação de água (2009): 2,16; 

Adotando para 2030 comprimento médio de 17 metros de rede coletora por 

ligação, teremos: 

POP U LAÇ ÃO CON TR IBU IÇÃ O            
PER C AP ITA VA ZÃO ( l / s )  

ANO 

(hab i tantes )  ( l /hab .dia )  MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA 

2010 233 232 0,31 0,63 1,13 

2011 237 225 0,31 0,62 1,11 

2012 241 217 0,30 0,61 1,09 

2013 245 210 0,30 0,60 1,07 

2014 249 204 0,29 0,59 1,06 

2015 253 197 0,29 0,58 1,04 

2016 258 191 0,28 0,57 1,02 

2017 262 184 0,28 0,56 1,01 

2018 267 178 0,28 0,55 0,99 

2019 271 173 0,27 0,54 0,98 

2020 276 167 0,27 0,53 0,96 

2021 278 162 0,26 0,52 0,93 

2022 280 156 0,25 0,51 0,91 

2023 282 151 0,25 0,49 0,89 

2024 284 146 0,24 0,48 0,86 

2025 286 142 0,23 0,47 0,84 

2026 288 137 0,23 0,46 0,82 

2027 290 133 0,22 0,44 0,80 

2028 292 128 0,22 0,43 0,78 

2029 294 124 0,21 0,42 0,76 

2030 296 120 0,21 0,41 0,74 
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 Número de ligações de esgoto (2030): 137; 

 Comprimento da rede coletora (2030): 2.320 m 

 Vazão das águas de infiltração: 0,1 l/s x Km 

Considerando que a expansão das redes coletoras se dará de forma linear 

durante o período de alcance do projeto,  a Tabela 9.2 mostra as estimativas de 

vazão das águas de infiltração para o período 2010/2030. 

Tabela 9.2 – Vazão das águas de infiltração 
Ponte Nova - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 – Vazão de esgoto sanitário 

Considerando as contribuições de esgoto doméstico e as vazões das águas de 

infiltração, a Tabela 9.3 discrimina as estimativas de vazão de esgoto 

sanitário,  para o período 2010 a 2030. 

 

LIGAÇÕES RED E/ LIG AÇÃ O COM PR IM EN TO 
DA R ED E VAZÃO 

ANO 
(nú mero)  (met ro)  (km)  ( l / s )  

2010 80 17,0 1,36 0,14 

2011 82 17,0 1,40 0,14 

2012 84 17,0 1,44 0,14 

2013 87 17,0 1,47 0,15 

2014 89 17,0 1,51 0,15 

2015 92 17,0 1,56 0,16 

2016 94 17,0 1,60 0,16 

2017 97 17,0 1,64 0,16 

2018 99 17,0 1,69 0,17 

2019 102 17,0 1,73 0,17 

2020 105 17,0 1,78 0,18 

2021 108 17,0 1,83 0,18 

2022 110 17,0 1,88 0,19 

2023 113 17,0 1,93 0,19 

2024 117 17,0 1,98 0,20 

2025 120 17,0 2,04 0,20 

2026 123 17,0 2,09 0,21 

2027 126 17,0 2,15 0,21 

2028 130 17,0 2,21 0,22 

2029 133 17,0 2,27 0,23 

2030 137 17,0 2,33 0,23 
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Tabela 9.3 – Contribuição de esgoto sanitário 
Localidade Ponte Nova - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se uma redução nas vazões ao longo do tempo, decorrente da redução 

da previsão da contribuição per capita média de esgoto,  de 232,3 l/hab.dia no 

início de plano para 120 l/hab.dia no fim de plano.  

9.6 – Cargas e concentrações afluentes a ETE 

Adotando-se uma contribuição per capita de 54 gDBO/hab.dia, a Tabela 9.4 apresenta as 

cargas e concentrações de matéria orgânica, em termos de DBO5, afluentes a estação de 

tratamento de esgoto. 

 
 

 

 

 

 

POPULAÇÃO VAZÃO ( l / s )  
ANO 

(hab i tantes )  MÍNIMA MÉDIA MÁXIMA 

2010 233 0,45 0,76 1,26 

2011 237 0,45 0,76 1,25 

2012 241 0,45 0,75 1,24 

2013 245 0,45 0,74 1,22 

2014 249 0,45 0,74 1,21 

2015 253 0,44 0,73 1,20 

2016 258 0,44 0,73 1,18 

2017 262 0,44 0,72 1,17 

2018 267 0,44 0,72 1,16 

2019 271 0,44 0,71 1,15 

2020 276 0,44 0,71 1,14 

2021 278 0,44 0,70 1,12 

2022 280 0,44 0,69 1,10 

2023 282 0,44 0,69 1,08 

2024 284 0,44 0,68 1,06 

2025 286 0,44 0,67 1,05 

2026 288 0,44 0,67 1,03 

2027 290 0,44 0,66 1,01 

2028 292 0,44 0,65 1,00 

2029 294 0,44 0,65 0,99 

2030 296 0,44 0,64 0,97 
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Tabela 9.4 – Carga e concentração de DBO Afluentes à ETE 
Ponte Nova - 2010/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.7 – Sistema coletor e emissário 

O SAAE não dispõe de cadastro e informações mais pormenorizadas para 

possibilitar uma avaliação mais detalhada do sistema. No que diz respeito a  

rede coletora,  o sistema comporta a população de fim de plano. Para 

disponibil izar o sistema para toda população, é necessário a construção de 

836 metros de coletores.  

9.8 – Estação de tratamento de esgoto 

Ponte Nova possui dois sistema de tratamento idênticos,  constituído por 

tanque séptico acoplado a filtro anaeróbio,  atendendo ao núcleo antigo e ao 

Conjunto habitacional José Adão Zanchetta.  Os sistemas serão avaliados,  

determinando-se sua capacidade máxima em relação à demanda em 2030. Para 

POPULAÇÃO CARGA DE 
DBO VAZÃO MÉDIA CONC EN TRAÇ ÃO 

ANO 
(hab i tantes )  (kg/dia )  ( l / s )  (m3 /d ia )  (mg/ l )  

2010 233 13 0,77 66 190 

2011 237 13 0,76 65 195 

2012 241 13 0,75 65 201 

2013 245 13 0,74 64 206 

2014 249 13 0,74 64 212 

2015 253 14 0,73 63 217 

2016 258 14 0,72 62 223 

2017 262 14 0,72 62 229 

2018 267 14 0,71 61 235 

2019 271 15 0,70 61 241 

2020 276 15 0,70 60 248 

2021 278 15 0,69 59 253 

2022 280 15 0,67 58 259 

2023 282 15 0,66 57 265 

2024 284 15 0,65 57 271 

2025 286 15 0,64 56 277 

2026 288 16 0,64 55 283 

2027 290 16 0,63 54 289 

2028 292 16 0,62 53 295 

2029 294 16 0,61 53 301 

2030 296 16 0,60 52 307 
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efeito de cálculo será considerado que cada sistema receberá 50% da demanda 

(2030).  Para a avaliação serão adotados os seguintes valores: 

- População: 148 habitantes por tanque; 

- Vazão média: 28 m3 /dia por tanque. 

- Carga orgânica: 8 kg DBO/dia por tanque 

9.8.1 – Tanque séptico 

O tanque séptico,  cujas dimensões são apresentadas abaixo, será avaliado pelo 

tempo de detenção hidráulico.   

- Largura: 3,0 m 

- Comprimento: 6,30 m 

- Altura livre: 1,60 m 

- Volume: 30,24 m2  

a) Tempo de detenção 

Q
VTD   

Para: 

- V = 30,24 m3  

- QM ED  (2030) = 28 m3 /dia 

- TD  = 1,08 dias 

ABNT (1993) recomenda tempo de detenção de 12 horas para contribuição 

diária acima de 9.000 litros por dia.   

9.8.2 – Filtro anaeróbio 

O filtro anaeróbio,  cujas dimensões são apresentadas abaixo, será avaliado 

pelo tempo de detenção e pela carga orgânica aplicada: 

- Largura: 3,0 m 

- Comprimento: 2,1 m 

- Volume: 8,19 m3  

- Altura do leito: 1,30 m 

- Área: 6,30 m2  
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a) Tempo de detenção 

Q
VTD   

Para: 

- V = 8,18 m3  

- QM ED  (2030) = 28 m3 /dia 

- TD  = 0,29 dias = 7,0 horas 

Chernicharo (2001) recomenda tempo de detenção hidráulica compreendido 

entre 5  e 10 horas,  para a vazão média.   

b) Carga orgânica no meio suporte 

h.A
LCO F

MS   

Para: 

- LF = 8 kg DBO/dia 

- A = 6,3 m2  

- h = 1,30 metros 

COM S  = 0,97 kg DBO/m3 .dia 

Chernicharo (2001) recomenda que a carga orgânica no meio suporte esteja 

compreendida entre 0,25 e 0,75 kg DBO/m3 .   

Pelas verificações efetuadas,  conclui-se que apenas a taxa de aplicação de 

carga orgânica no meio suporte do filtro anaeróbio está fora do parâmetro 

recomendado, para carga orgânica estimada para o fim de plano. Contudo, 

recomenda-se monitorar os sistemas, para avaliar sua compatibilidade com o 

crescimento da população.  

c) Concentração final de carga orgânica 

 Eficiência estimada para o tanque séptico: 45% 

- Concentração afluente ao tanque séptico: 287 mg/l 

- Concentração afluente ao filtro anaeróbio: 156,75 mg/l 

  Eficiência estimada para o filtro anaeróbio: 70% 

- Concentração do efluente final: 47,0 mg/l 

 Eficiência total estimada para o sistema tanque/filtro: 83,6% 
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9.9 – Ações propostas para sistema de esgotamento sanitário de Ponte 

Nova 

9 .9.1 – Cadastro do sistema 

 Elaboração de cadastro pormenorizado do sistema de esgotamento 

sanitário,  com localização dos coletores,  poços de visita e suas 

profundidades,  elevatórias,  adutoras de recalque e estações de tratamento.   

9.9.2 – Elevatórias de esgoto 

 Instalação de totalizadores de tempo (horímetro) para monitorar a  

operação dos quatro conjuntos elevatórios instalados em duas elevatórias.   

9.9.3 – Sistema coletor de esgoto 

 Construção de 836 metros de rede coletora de esgoto para disponibilizar 

o sistema de esgotamento para todas as edificações da área urbana da 

localidade. 
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10 – TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  

Neste item será feita uma avaliação da compatibilidade das tarifas praticadas 

com as necessidades de receitas para cobrir as despesas com a operação dos 

serviços de água e esgoto,  bem como verificar como situa o subsídio cruzado 

dentro das faixas de consumo. 

10.1 – Receitas e despesas  

Conforme apresentado na Tabela 10.1,  as receitas correntes,  diretas e 

indiretas,  com a cobrança de tarifas referentes a prestação dos serviços de 

água e de esgoto,  totalizaram, no exercício de 2009, R$ 8.750.949,93.   

Tabela 10.1 – 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) 

As receitas de capital  somaram R$ 1.647.995,48, sendo R$ 1.543.939,60 referentes 

a operação de crédito, via Caixa Econômica Federal ,  destinados ao Programa de 

Controle de Perdas e R$ 104.058,88, referentes a convênio de repasse de recursos 

com FEHIDRO. 

No mesmo exercício,  as despesas de exploração somaram R$ 10.104.198,80,  

conforme discriminado na Tabela 10.2,   
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Tabela 10.2 – 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   
Operação de  crédito 1.539.805,28 15,24 
   
Inves t imentos  
Recursos  próprios  491.884,75 4,87 

TOTAL 10.104.198,80 100,00 

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

As despesas de capital somaram R$ 2.031.690,03, sendo R$ 1.539.805,28 

relativos à investimentos realizados com recursos de operação de crédito e R$ 

491.884,75 relativos à investimentos com recursos próprios.  

Para a avaliação a ser realizada,  não serão consideradas as receitas 

provenientes de operação de crédito e de convênios de repasse de recursos,  

nem os investimentos realizados com recursos provenientes dessas fontes.  

Sendo assim, consideraremos: 

 Receitas com os serviços: R$ 8.750.949,93; 

 Despesas com os serviços: R$ 8.564.393,52 

10.2 – Volume faturado  

De acordo com informações cedidas pelo Setor Comercial do SAAE, em 2009 

o volume faturado, segundo as categorias de consumo foi o seguinte: 

- Categoria domiciliar social: 133.233 m3 /ano 

- Categoria domiciliar normal: 3.834.561 m3 /ano 

- Categoria comercial: 412.270 m3 /ano 

- Categoria industrial: 74.186 m3 /ano 

- Categoria pública: 152.835 m3 /ano 

- Total: 4.607.085 m3 /ano 
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10.3 – Tarifa média praticada 

A tarifa média praticada,  ou valor médio cobrado por cada m3  de água 

faturado, que incide sobre as tarifas de água e de esgoto,  será calculada 

considerando a seguinte fórmula:  

VF
ROTTMP   

Sendo: 

 TM P:  Tarifa média praticada (R$/m3) 

 ROT: Receita operacional total = R$ 8.750.949,93 em 2009 

 VF: Volume faturado = 4.607.085 m3 /ano 

TM P  = R$ 1,90 m3  

10.4 – Estrutura tarifária 

A Tabela 10.3 mostra a estrutura das tarifas praticadas em Itapira vigorando 

desde 18/02/2009. 

Tabela 10.3 – 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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10.5 – Subsídio cruzado praticado 

A dimensão do subsídio cruzado praticado será determinado, para cada 

categoria de consumo, comparando o custo médio do m3  das contas de água e 

esgoto,  em faixa de consumo específicas, com a tarifa média praticada.  

10.5.1 – Valor da conta e subsídios - categoria domiciliar social 

A Tabela 10.4 mostra o valor das contas de água e esgoto,  por faixa de 

consumo, e os subsídios cruzados praticados,  para a categoria de consumo 

domiciliar social.   

Tabela 10.4 – Custo médio do m3  e valor do subsídio (2009) 
Categoria domiciliar social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar,  tanto pela Tabela 10.4 como também pela Figura 

10.1,  as contas com consumos inferiores a 40 m3 /mês são subsidiadas,  pois o 

custo médio do m3  cobrado é inferior a tarifa média praticada. As contas nesta 

faixa são subsidiadas pelas contas com consumos superiores a 40 m3 /mês,  

cujo custo médio do m3  cobrado é superior a tarifa média praticada.  

VA LOR DA C ON TA D E 
ÁG UA E ESG O TO FA IXA D E 

CONS UM O TOTAL 
(R$) 

CUSTO MÉDIO 
(R$ /m 3 )  

TAR IFA M ÉD IA 
PRA TIC AD A 

(R$ /m 3 )  

VA LOR DO 
SUBS ÍD IO 

(R$ )  

10 7,09 0,71 1,90 1,19 

15 12,54 0,84 1,90 1,06 

20 17,99 0,90 1,90 1,00 

25 29,99 1,20 1,90 0,70 

30 41,99 1,40 1,90 0,50 

35 59,09 1,69 1,90 0,21 

40 76,19 1,90 1,90 0,00 

45 93,29 2,07 1,90 -0,17 

50 110,39 2,21 1,90 -0,31 

55 130,59 2,37 1,90 -0,47 

60 150,79 2,51 1,90 -0,61 

65 170,99 2,63 1,90 -0,73 

70 191,19 2,73 1,90 -0,83 

75 211,39 2,82 1,90 -0,92 

80 231,59 2,89 1,90 -0,99 

85 251,79 2,96 1,90 -1,06 

90 271,99 3,02 1,90 -1,12 

95 292,19 3,08 1,90 -1,18 

100 312,39 3,12 1,90 -1,22 
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Figura 10.1 – Custo do m3 por faixa de consumo (tarifas de água e 
esgoto) e tarifa média praticada (2009) – Categoria domiciliar social.  

10.5.2 – Valor da conta - categoria domiciliar,  condomínios e pública 

A Tabela 10.5 mostra o valor das contas de água e esgoto,  por faixa de 

consumo, e os subsídios cruzados praticados,  para as categorias domiciliar 

normal,  condomínios e pública.   

Tabela 10.5 – Custo médio do m3  e valor do subsídio (2009) 
Categorias domiciliar normal,  condomínios e pública 

VA LOR DA C ON TA D E 
ÁG UA E ESG O TO FA IXA D E 

CONS UM O TOTAL 
(R$) 

CUSTO MÉDIO 
(R$ /m 3  

TAR IFA M ÉD IA 
PRA TIC AD A 

(R$ /m 3 )  

VA LOR DO 
S IBS ÍD IO 

(R$ )  

10 13,03 1,30 1,90 0,60 

15 22,98 1,53 1,90 0,37 

20 32,93 1,65 1,90 0,25 

25 54,98 2,20 1,90 -0,30 

30 77,03 2,57 1,90 -0,67 

35 99,08 2,83 1,90 -0,93 

40 121,13 3,03 1,90 -1,13 

45 143,18 3,18 1,90 -1,28 

50 165,23 3,30 1,90 -1,40 

55 191,58 3,48 1,90 -1,58 

60 217,93 3,63 1,90 -1,73 

65 244,28 3,76 1,90 -1,86 

                                                                                                                     Continua 
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Tabela 10.5 – Continuação 
VA LOR DA C ON TA D E 

ÁG UA E ESG O TO FA IXA D E 
CONS UM O TOTAL 

(R$) 
CUSTO MÉDIO 

(R$ /m 3  

TAR IFA M ÉD IA 
PRA TIC AD A 

(R$ /m 3 )  

VA LOR DO 
S IBS ÍD IO 

(R$ )  

70 270,63 3,87 1,90 -1,97 

75 296,98 3,96 1,90 -2,06 

80 323,33 4,04 1,90 -2,14 

85 349,68 4,11 1,90 -2,21 

90 376,03 4,18 1,90 -2,28 

95 402,38 4,24 1,90 -2,34 

100 428,73 4,29 1,90 -2,39 

 

Pela Tabela 10.5 e Figura 10.2,  verifica-se que as contas com consumos 

inferiores a 22 m3 /mês são subsidiadas,  pois o custo médio do m3  cobrado é 

inferior a tarifa média praticada.  As contas nesta faixa são subsidiadas pelas 

contas com consumos superiores a 22 m3 /mês,  cujo custo médio do m3  

cobrado é superior a tarifa média praticada.  

 

Figura 10.2 – Custo do m3 por faixa de consumo (tarifas de água e 
esgoto) e tarifa média praticada (2009) – Categoria domiciliar social.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2 – Custo do m3  por faixa de consumo (tarifas de água e esgoto) 
e tarifa média praticada (2009) – Categoria domiciliar,  condomínios e 
pública.  

10.5.3 – Valor da conta - categoria comercial e industrial 

A Tabela 10.6 mostra o valor das contas de água e esgoto,  por faixa de 

consumo, e os subsídios cruzados praticados,  nas categorias de consumo 

comercial e industrial.   
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Tabela 10.6 – Custo médio do m3  e valor do subsídio (2009) 
Categorias comercial  e industrial 
VA LOR DA C ON TA D E 

ÁG UA E ESG O TO FA IXA D E 
CONS UM O TOTAL 

(R$) 
CUSTO MÉDIO 

(R$ /m 3  

TAR IFA M ÉD IA 
PRA TIC AD A 

(R$ /m 3 )  

VA LOR DO 
S IBS ÍD IO 

(R$ )  

10 14,70 1,47 1,90 0,43 

15 27,50 1,83 1,90 0,07 

20 40,30 2,02 1,90 -0,12 

25 80,55 3,22 1,90 -1,32 

30 120,80 4,03 1,90 -2,13 

35 161,05 4,60 1,90 -2,70 

40 201,30 5,03 1,90 -3,13 

45 241,55 5,37 1,90 -3,47 

50 281,80 5,64 1,90 -3,74 

55 338,00 6,15 1,90 -4,25 

60 394,20 6,57 1,90 -4,67 

65 450,40 6,93 1,90 -5,03 

70 506,60 7,24 1,90 -5,34 

75 562,80 7,50 1,90 -5,60 

80 619,00 7,74 1,90 -5,84 

85 675,20 7,94 1,90 -6,04 

90 731,40 8,13 1,90 -6,23 

95 787,60 8,29 1,90 -6,39 

100 843,80 8,44 1,90 -6,54 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3 – Custo do m3  por faixa de consumo (tarifas de água e esgoto) 
e tarifa média praticada (2009) – Categorias comercial e industrial.  
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Pela Tabela 10.6 e Figura 10.3,  verifica-se que as contas com consumos 

inferiores a 16 m3 /mês são subsidiadas,  pois o custo médio do m3  cobrado é 

inferior a tarifa média praticada.  As contas nesta faixa são subsidiadas pelas 

contas com consumos superiores a 16 m3 /mês,  cujo custo médio do m3  

cobrado é superior a tarifa média praticada.  

10.6 – Revisão das tarifas 

O estudo de revisão das tarifas considerará as necessidades de investimentos 

para o período 2010/2013 e a evolução das despesas de exploração, aplicando-

se um percentual de correção de 5% sobre os gatos no exercício de 2009. 

10.6.1 – Despesas de exploração 

 Resultado de 2009: R$ 8.072.508,77  

 Previsão para 2010: R$ 8.476.134,21  

10.6.2 – Despesas de capital – investimentos 

Para o período 2010/2013, são previstos investimentos totais da ordem de R$ 

5.000.000,00, com a seguinte incidência: 

 Exercício de 2010: R$ 1.250.000,00  

 Exercício de 2011: R$ 1.250.000,00  

 Exercício de 2012: R$ 1.250.000,00  

 Exercício de 2013: R$ 1.250.000,00  

10.6.3 – Volume faturado 

Nos últimos três anos a evolução do volume faturado foi a seguinte: 

 2007: 4.017.000 m3 /ano 

 2008: 4.517.000 m3 /ano 

 2009: 4.607.085 m3 /ano 

As taxas de crescimento no período foram as seguintes: 

 2007/2008: 12,45% 

 2008/2009: 1,99% 

Adotando-se para 2010 uma taxa de crescimento de 1,99% ao ano, teremos: 

 Estimativa de volume faturado em 2010: 4.698.000 m3 /ano  
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10.6.4 – Tarifa média necessária (TMN) 

 Despesas de exploração: R$ 8.476.134,21 

 Despesas de capital: R$ 1.250.000,00 

 Despesas totais (DT): R$ 9.726.131,21 

 Volume faturado (VF): 4.698.000 m3 /ano 

VF
DTTNP   

TM N  = R$ 2,07/ m3  

10.6.5 – Reajuste necessário 

 Tarifa média praticada (2009): R$ 1,90/ m3  

 Tarifa média necessária (2010): R$ 2,07/ m3  

 Percentual de aumento: 8,95% 
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11 – SERVIÇO DE LIMPESA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

11.1 – Ordenamento institucional 

A responsabilidade pela prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos,  está,  atualmente,  dividida entre as Secretarias de Serviços 

Públicos e de Agricultura e Meio Ambiente.  A primeira é responsável pelos 

serviços de limpeza de logradouros (varrição, capina,  poda e serviços 

diversos),  coleta e transporte dos resíduos e a segunda pelas atividades de 

tratamento e disposição final dos resíduos.  

Essa divisão de atribuições,  em estruturas administrativas diferentes,  impede 

a completa institucionalização da área de limpeza urbana, pois restringe a 

visão integral da prestação desses serviços,  cujas ações são complementares;  

dificulta o planejamento das ações e a formulação das respectivas políticas,  

visto que não constituem as principais atividades nas estruturas em que estão 

abrigadas;  dificulta a apropriação de custos,  pois os recursos orçamentários 

para desenvolvimento dos serviços têm origem em órgãos e unidades 

executoras diferentes; além de não priorizar a formação de quadros técnicos 

com maior especialização, pela diversidade de atribuições.  

Por essas razões,  propõe-se a reestruturação do SAAE para incorporação dos 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,  atendendo, dessa 

forma, o que já está disposto no artigo 290 da Lei Orgânica do Município de 

Itapira.   

11.2 – Serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos 

11.2.1 – População atendida 

Conforme informações da Prefeitura de Itapira,  o serviço de coleta de lixo 

atende a 100% da população residente nos distritos,  da Sede, de Barão Ataliba 

Nogueira,  de Eleutério e no Povoado de Ponte Nova. A população atendida em 

2009 são as seguintes:   

 Itapira (2009) = 63.084 habitantes 

 Barão Ataliba Nogueira (2009) = 2.304 habitantes 

 Eleutério (2009) = 817 habitantes 
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 Ponte Nova (2009) = 228 habitantes 

 Total (2009): 66.433 habitantes 

11.2.2 – Massa coletada 

Levando-se em conta informações disponibilizadas pela Prefeitura de Itapira,  

a massa coletada de resíduos coletado em 2008 é estimado em:  

 Volume de resíduos coletado (2008): 15.146,28 ton/ano 

11.2.3 – Contribuição média per capita 

Considerando o volume de resíduos coletado em 2008 e uma estimativa de 

população atendida de 65.718 habitantes,  a contribuição média per capita 

pode ser estimada em: 

 Contribuição per capita média: 0,63 kg/hab.dia 

11.2.4 – Estimativa de geração para o período 2010/2030 

A estimativa de geração de resíduos sólidos para coleta,  no período de 

abrangência deste Plano Municipal de Saneamento Básico,  será feita 

considerando as estimativas de crescimento da população e uma contribuição 

per capita média de 0,63 kg/hab.dia,  para todas as localidades atendidas.   

Pela Tabela 11.1,  verifica-se que nos próximos 20 anos,  no que diz respeito 

aos resíduos domicil iar,  comercial e público,  o município de Itapira vai gerar 

365.708 toneladas de resíduos,  que terão que ser dispostas de forma 

adequada. Isso implica na implantação de um novo aterro,  com capacidade de  

aproximadamente 600.000 m3 ,  entre resíduos e solo de cobertura.  

Da geração total de 365.708 toneladas,  previstas para o período 2010/2030,  

tem-se a seguinte distribuição por localidade atendida: 

 Itapira: 94,4% 

 Barão Ataliba Nogueira: 3,9% 

 Eleutério: 1,27% 

 Ponte Nova: 0,36% 
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A Tabela 11.1 apresenta a estimativa de geração de resíduos sólidos 

domiciliar,  comercial e público, para o período 2010/2030. 

Tabela 11.1 – Estimativa de geração de resíduos  
domiciliar,  comercial e público - 2010/2030 

POPULAÇÃO GERAÇÃO ( ton/a no)  

ANO 
C

O
T

A
 P

E
R

 
C

A
PI

T
A

 
K

g/
ha

b.
di

a 

IT
A

PI
R

A
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A
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E
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E
U
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É

R
IO

 

P
O
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V
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A
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R

A
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A
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T

E
 

N
O

V
A

 

G
E

R
A

Ç
Ã

O
 

T
O

T
A

L
 

(t
on

/a
no

) 
 

2010 0 ,63  64.372 2.394 839 233 14 .802  551  193  54  15 .599  

2011 0 ,63  65.080 2.454 853 237 14 .965  564  196  54  15 .780  

2012 0 ,63  65.796 2.515 867 241 15.130 578 199 55 15.963 

2013 0 ,63  66.520 2.578 881 245 15.296 593 203 56 16.148 

2014 0 ,63  67.251 2.643 895 249 15.464 608 206 57 16.335 

2015 0 ,63  67.991 2.709 910 253 15.635 623 209 58 16.525 

2016 0 ,63  68.739 2.776 924 258 15.807 638 212 59 16.717 

2017 0 ,63  69.495 2.846 940 262 15.980 654 216 60 16.911 

2018 0 ,63  70.260 2.917 955 267 16.156 671 220 61 17.108 

2019 0 ,63  71.033 2.990 970 271 16.334 688 223 62 17.307 

2020 0 ,63  71.814 3.065 986 276 16.514 705 227 63 17.509 

2021 0 ,63  72.460 3.083 991 278 16.662 709 228 64 17.663 

2022 0 ,63  73.112 3.101 996 280 16.812 713 229 64 17.819 

2023 0 ,63  73.770 3.120 1.000 282 16.963 717 230 65 17.976 

2024 0 ,63  74.434 3.139 1.005 284 17.116 722 231 65 18.134 

2025 0 ,63  75.104 3.158 1.010 286 17.270 726 232 66 18.294 

2026 0 ,63  75.780 3.177 1.015 288 17.426 731 233 66 18.456 

2027 0 ,63  76.462 3.196 1.020 290 17.582 735 235 67 18.619 

2028 0 ,63  77.150 3.215 1.024 292 17.741 739 235 67 18.783 

2029 0 ,63  77.845 3.234 1.029 294 17.900 744 237 68 18.948 

2030 0 ,63  78.545 3.253 1.034 296 18.061 748 238 68 19.115 

TO TA L -  - - - - 345.618 14.156 4.632 1.302 365.708 

11.3 – Aterro sanitário 

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. De 

acordo com o projeto do IPT, estimou-se para 2009, um volume aterrado 

acumulado de 168.758 m3 ,  o que corresponderia a cerca de 78% da capacidade 
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total.  No entanto,  a situação atual indica que a capacidade do aterro estará 

esgotada ainda em 2010.  

Com a capacidade esgotada em 2010, a Prefeitura de Itapira trabalha com 

duas alternativas para dar continuidade a disposição adequada dos resíduos 

sólidos urbanos,  sendo que ambas não são excludentes,  mas complementares.  

a) Ampliação da capacidade do aterro sanitário atual 

Está em fase de elaboração projeto de ampliação da capacidade do aterro 

atual,  que consiste,  basicamente,  no aproveitamento das áreas de topo das 

primeiras células que receberam resíduos,  localizadas nos taludes inferiores.  

Esta alternativa possibilitaria ampliar a  capacidade de recepção de resíduos 

por pelo menos mais quatro anos.  Nesse sentido, a Prefeitura já encaminhou à 

CETESB pré-projeto da ampliação pretendida,  a fim de viabil izar esta 

alternativa junto ao órgão ambiental,  inclusive a renovação da licença de 

operação, que vence em fevereiro de 2010. 

b) Consorciação intermunicipal 

Está em fase de constituição o Consórcio Público de Saneamento Básico da 

Região do Circuito das Águas,  tendo como interessados os municípios de 

Águas de Lindóia,  Amparo, Itapira,  Jaguariúna, Lindóia,  Monte Alegre do 

Sul,  Morungaba, Pedra Bela,  Pedreira,  Pinhalzinho, Santo Antônio da Posse,  

Serra Negra,  Socorro e Tuiuti.  Dentre os objetivos do Consórcio,  destaca-se,  

como prioridade inicial,  a gestão do sistema regional de transporte,  

tratamento e destinação dos resíduos sólidos domiciliares e assemelhados.  

Registra-se que a Prefeitura de Itapira tem grande interesse em ver 

viabilizado a criação do Consórcio Intermunicipal,  que,  inclusive,  já dispõe 

de área com infra-estrutura para recebimento de resíduos no município de 

Amparo. 

O encaminhamento da solução do problema da disposição final dos resíduos 

sólidos de Itapira passa,  num primeiro momento, pela ampliação do aterro 

atual,  para cobrir a demanda até que o Consórcio Intermunicipal esteja 

instituído e o aterro em condições operacionais.  
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11.4 – Resíduos industriais 

Os resíduos das indústrias instaladas no município são destinados ao aterro 

industrial da ESTRE Ambiental S/A, localizado em Paulínia - SP. 

11.5 – Resíduos dos serviços de saúde 

Os resíduos gerados pelos serviços de saúde são coletados e encaminhados 

para a Empresa STERLIX AMBIENTAL, com unidade em Mogi Mirim, para 

tratamento e disposição final.  

11.6 – Resíduos da construção civil 

A área destinada a disposição dos resíduos da construção civil  opera de forma 

emergencial,  sem rotina de manejo e controle de volume, sendo apenas 

realizado, periodicamente,  o espalhamento dos resíduos com trator de esteira.  

Não existe programa para reciclagem desses resíduos.  

11.7 – Coleta de resíduos recicláveis 

Itapira conta com uma entidade responsável pela coleta de resíduos 

recicláveis - ACORSI – Associação dos Coletores de Resíduos Sólidos de 

Itapira que possui aproximadamente 60 associados se dedicando de forma 

mais efetiva a esta atividade.  

11.8 – Cobrança pelos serviços de limpeza urbana 

Não existe cobrança pela prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos.  Os serviços são financiados com recursos do orçamento 

geral do município.  

11.9 – Ações propostas para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

11.9.1 – Ordenamento institucional 

 Reestruturação do SAAE para incorporação dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos,  atendendo ao disposto no artigo 290 da 

Lei Orgânica do Município de Itapira.   
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11.9.2 – Aterro sanitário 

 Elaboração de projeto básico e executivo para ampliação do aterro na 

área já utilizada;  

 Renovação da licença de operação do aterro atual,  compreendendo o 

projeto de ampliação;  

  Complementação do cercamento da área do aterro atual;  

 Aquisição e instalação de balança para pesagem dos resíduos a serem 

dispostos no aterro.   

11.9.3 – Resíduos da construção civil 

 Elaboração de projeto básico e executivo de área para disposição de 

resíduos da construção civil,  incluindo procedimentos para reciclagem desses 

resíduos; 

11.9.4 – Financiamento 

 Insti tuir,  por meio de lei específica,  taxa para cobrança dos serviços de 

coleta e disposição de resíduos sólidos domiciliar,  comercial e público,  a fim 

de cobrir,  tanto quanto possível as despesas com esses serviços.  
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12 – SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

URBANAS  

12.1 – Ordenamento institucional 

Os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é de 

responsabilidade da Secretaria de Obras,  que tem como missão supervisionar 

a execução de projetos relativos a obras públicas municipais,  definir políticas 

e desenvolver projetos de manutenção de próprios municipais e produzir 

artefatos de cimento para as obras municipais.  No âmbito da Secretaria de 

Obras existe  a Seção de Galerias,  que tem como objetivo realizar manutenção 

preventiva efetuando a limpeza das galerias de águas pluviais e bocas de lobo,  

em pontos priori tários.  

A estrutura existente é insuficiente para implementar uma gestão eficiente dos 

serviços,  pois foi instituída para executar apenas os serviços de manutenção e 

construção de redes de micro-drenagem. É necessário promover uma 

reestruturação do setor a fim de incorporar outras atribuições,  tais como: 

I - estudar,  projetar e executar as obras relativas à construção, ampliação ou 

remodelação do sistema público de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas; 

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

entre o município e os órgãos federais ou estaduais para estudos,  projetos e 

obras de construção, ampliação ou remodelação sistema público de drenagem 

e manejo das águas pluviais urbanas; 

III - operar,  manter,  conservar e explorar,  diretamente,  o serviço de drenagem 

e manejo das águas pluviais urbanas,  na sede, nas vilas e nos povoados; 

IV - lançar,  fiscalizar e arrecadar taxas de contribuição que incidirem sobre 

os terrenos beneficiados com tais serviços; 

V - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o sistema público de 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas,  compatíveis com as leis gerais 

e especiais.  

Sendo assim, recomenda-se reestruturar a  Secretaria de Obras,  ou mesmo a de 

Serviços Públicos,  incluindo na estrutura organizacional da secretaria o 

Departamento Municipal de Drenagem Urbana. 
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12.2 – Planos e regulamentações 

A Prefeitura não dispõe de plano diretor de drenagem urbana, envolvendo,  

sobretudo o sistema de macro-drenagem, nem normas técnicas para disciplinar 

a implantação de sistemas de micro-drenagem nos empreendimentos de novos 

loteamentos,  abertos ou condominiais,  embora a implantação de sistema de 

micro-drenagem nesses empreendimentos seja obrigatória.  

12.3 – Sistemas de micro e macro-drenagem 

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

compreendendo as bocas de lobo, poços de visita,  caixas de passagem e as 

tubulações de drenagem e canais,  embora a localidade sede disponha de uma 

significativa rede de drenagem de águas pluviais.  

Também não foram localizados projetos para melhoria ou expansão da infra-

estrutura.  

É importante resgatar e organizar levantamentos topográficos,  partes de 

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

atualmente guardados em caixas na Secretaria Municipal de Planejamento, 

pois consti tuem material importante para elaboração do cadastro e orientação 

para elaboração de novos estudos e projetos.  

12.4 – Pavimentação urbana 

De acordo com informações prestadas pela Secretaria de Obras,  existem no 

município cerca de 3.500 metros de logradouros públicos sem pavimentação, 

significando as seguintes proporções: 

 Comprimento total de ruas: aproximadamente 270 km 

 Comprimento de ruas sem pavimentação: 4,05 km 

 Proporção de ruas sem pavimentação: 1,48% 

12.5 – Registros de alagamentos e de transbordamentos  

De acordo com o histórico das inundações ocorridas na sede do município,  

podemos calcular a  seguinte proporção de áreas sujeitas a inundação ou 

alagamentos,  nos períodos de chuvas intensas: 
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 Áreas inundáveis: 95 ha 

 Área urbana total: 2.158 há 

 Proporção de áreas inundáveis: 4,4% 

A partir de consulta a documentos oficiais e jornais,  foi possível conseguiu-se 

levantar as seguintes informações sobre sinistros causados por chuvas 

intensas.  

12.5.1 - Janeiro de 1999 

Nos dias 6 e 7 de janeiro de 1999 intensas precipitações ocorridas na bacia do 

Ribeirão da Penha provocaram o rompimento da travessia da Rodovia SP-352, 

causando grande inundação na Cidade de Itapira3.  Foi levantada a hipótese de 

que o rompimento da travessia contribuiu para aumentar a vazão do Ribeirão 

da Penha já elevada com as precipitações,  potencializando a inundação.  

Segundo dado levantado, no dia 6 de janeiro a o índice pluviométrico foi de 

80,4 mm e no dia 7 atingiu 113,5 mm4.  

12.5.2 – Fevereiro de 2006 

No dia 5 chuvas intensas provocaram problemas de inundação, 

desmoronamento e queda de árvores.  Os casos mais graves foram o 

desmoronamento de um barrando na avenida Brasil  e a destruição de uma 

edícula na Rua Dionísia Rocha Serra pela queda de um muro do vizinho5.  

12.5.3 – Março de 2006 

No dia 29 temporal de pouco mais de meia hora provocou o transbordamento 

do Córrego Lavapés no Bairro dos Prados (Avenida Brasil e Rua João 

Galizoni) e do Córrego que corta a Avenida Lions Clube no Bairro Santa Fé6 

12.5.4 – Dezembro de 2008 

No dia 26 tromba d’água provocou inundações nos distritos de Barão Ataliba 

Nogueira e Eleutério.  Na zona urbana de Itapira verificou-se o 

transbordamento do Córrego do bairro jardim Soares e do Ribeirão da Penha 

                                                
3 - JMR Engenharia. Barragem do Ribeirão da Penha. Projeto Técnico. V1 – Memorial Descritivo. 2004. 
4 - DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica. Estudo Preliminar de Inundações do Ribeirão da Penha – 
Volume I/II. 1999. 
5 - Tribuna de Itapira. Edição de 06/02/2006. 
6 - Tribuna de Itapira. Edição de 30/03/2006. 
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no Bairro dos Prados,  na altura da baia do Germiniani,  atingindo a creche da 

Rua Milico7.   

12.5.5 – Janeiro de 2009 

No dia 11 forte chuva provocou o transbordamento do Córrego que corta o 

Distrito de Eleutério,  devido a obstrução de dois manilhões,  por onde o 

Córrego escoa na entrada da cidade8.   

12.5.6 – Outubro de 2009 

No dia 19/10/2009 precipitação de 54 mm em 70 minutos provocou 16 pontos 

de alagamento,  8 alagamentos com desabamentos,  6 quedas de muros e 

dezenas de buracos em ruas e avenidas.  Os locais mais atingidos foram: 

Avenida Rio Branco,  Rua Funabashi Tokuji (entrada da empresa Penha S/A),  

Avenida Brasil (Bairro dos Prados),  Avenida Liberdade (Bairro Jardim 

Soares),  Ruas Mauro Simões e Cônego Henrique de Moraes Mattos,  Rua 

Espanha, Rua Manoel Pereira (Centro),  Rua Dorotéia de Freitas e Avenida 

Henriqueta Soares,  Rua Paraná, Rua Minas Gerais9.  

12.5.7 – Novembro de 2009 

No dia 23 chuva forte (70 mm em 140 minutos) provocou alagamentos nas 

seguintes vias: Rua Minas Gerais,  Manoel Pereira,  Funabashi Tokuji,  Rua 

Renato Coelho. Transbordamento do Córrego entre os Bairros,  Assad Alcici e 

Nosso Teto10.  

12.6 – Áreas de risco 

Segundo o Coordenador da Defesa Civil,  Rodrigo Pierozzi,  não existem áreas 

com risco potencial de deslizamento.  Os maiores problemas são devidos a 

alagamentos por incapacidade do sistema de drenagem e por transbordamento 

de cursos d’água. Segundo o Coordenador,  a áreas que merecem prioridade 

são as seguintes: 

 Córrego Lavapés (Bairro Santa Cruz).  

 Sistema de microdrenagem na região das vias Martim Lutero,  Rio 

Grande do Sul e Minas Gerais.  

                                                
7 - Tribuna de Itapira. Edição de 28/12/2008. 
8 - Tribuna da Imprensa. Edições de 12/01/2009 e 8/02/2009. 
9 - Tribuna da Imprensa. Edição de 20/10/2009. 
10 - Tribuna da Imprensa. Edição de 24/11/2009. 
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 Rua Funabash Tokuji.  

 Córrego do Bairro Jardim Magali.  

 Canal do Bairro Nosso Teto.  

 Canal do Bairro Assad Alcici  

 Canal Soares - Córrego Agrodel (Bairro Jardim Soares).  

12.7 – Estudos e projetos existentes 

Como conseqüência da inundação de 1999, foram elaborados diversos estudos 

e projetos relativos a regularização de vazão e controle de cheias do Ribeirão 

da Penha, tais como os realizados pela empresa Hidrostudio Engenharia 

contratada pelo DER, pelo DAEE que elaborou projeto básico da barragem do 

Ribeirão da Penha e os realizados pela JMR Engenharia que compreenderam 

análise e revisão de estudos existentes e elaboração de projeto técnico final.  

Com base nos registros realizados pela JMR Engenharia11,  apresenta-se um 

resumo dos estudos e projetos realizados.  

I – Estudo realizado pela Empresa Hidrostudio Engenharia (1999) 

Recomendou a implantação de três reservatórios para controle de cheias na 

bacia do Ribeirão da Penha, compreendendo as seguintes áreas: (R1) 

imediatamente à montante da travessia da Rodovia SP-352, (R2) entre as 

Rodovias SP-352 e SP-147 e (R3) à montante da Rodovia SP-147. Dos três 

reservatórios,  apenas o R1 foi  implantado, quando da reconstituição da 

passagem sob a Rodovia SP-352, rompida com as chuvas de janeiro de 1999. 

II – Estudo realizado pela CTRI Consultoria e Projetos (2000) 

A CTRI, por ocasião da elaboração do Plano Diretor de Abastecimento de 

Água de Itapira,  propôs a construção de um reservatório situado a cerca de 1 

km à montante do ponto de confluência do Ribeirão da Penha com o Córrego 

dos Cardosos,  com os objetivos de regularizar a vazão para abastecimento de 

água da cidade de Itapira e controlar as cheias do Ribeirão da Penha na área 

urbana de Itapira.   

III – Estudo realizado pelo DAEE 

                                                
11 - JMR Engenharia. Barragem do Ribeirão da Penha. Projeto Técnico. V1 – Memorial Descritivo. 2004. 
 



 
 

100 

O DAAE elaborou projeto básico da barragem do Ribeirão da Penha, no local 

sugerido pela CTRI, quando da elaboração do Plano Diretor de Abastecimento 

de Água, consolidando os estudos hidrológicos existentes e a concepção da 

barragem. 

IV – Estudo realizado pela JMR Engenharia (2004) 

Os estudos realizados pela JMR Engenharia compreenderam a revisão dos 

estudos hidrológicos existentes,  análise,  ajustes e complementação dos 

projetos básicos elaborado pelo DAEE, necessários à caracterização para 

implantação das obras,  elaboração de planilha de quantitativos,  planilha 

orçamentária e especificações técnicas.  

12.8 – Outros estudos existentes 

Registra-se estudo realizado pelo DAEE12 em 1999, atendendo solicitação da 

Prefeitura de Itapira,  para avaliar possíveis efeitos do remanso da barragem 

do Rio Mogi Guaçu, localizada a cerca de 20 km a jusante da área urbana.  

Foram realizadas sete simulações das l inhas d’água, para diversas vazões de 

projeto,  considerando as situações de canal natural e de canal projetado, com 

seção trapezoidal,  base de 15 metros e talude 1V:2H. 

Relaciona-se,  a seguir as principais conclusões e recomendações: 

a) Dos estudos realizados,  observou-se que, da foz até próximo à Rua Luiz 

Antônio Destro,  tanto na margem direita,  como na esquerda,  ocorrem 

extravasamento do canal em qualquer simulação analisada.  

b) Considerando a enchente de 1999 como nível de partida,  verificou-se que, 

sem qualquer amortecimento de picos de cheias à montante,  um canal com 

seção trapezoidal,  base de 15 metros e talude 1V:2H, seria  suficiente para 

veicular a vazão de 196,79 m3/s (TR=25 anos) sem extravasamentos,  exceto 

no trecho da foz até a Rua Luiz Antonio Destro.  

c) Chama atenção para o importante papel que a várzea desempenha no 

controle das cheias,  sendo portanto,  interessante preservá-la de ocupação 

inadequada, evitando reflexos negativos representados pelo aumento dos 

                                                
12 - DAEE – Estudo Preliminar de Inundações do Ribeirão da Penha – Município de Itapira. Rel. SUP/GTTP No. 
12 – 10/1999. 
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níveis de inundação. Destaca que na margem direita do Ribeirão da Penha, já 

na área urbana, existem áreas passíveis de serem preservadas.  

12.9 – Ações propostas para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

12.9.1 – Ordenamento institucional 

 Criação do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, na estrutura da 

Secretaria de Obras ou da Secretaria de Serviços Públicos.  

12.9.2 – Planos e regulamentos 

 Elaboração de plano diretor de macro-drenagem urbana, com ênfase nas 

seguintes áreas de risco: Córrego Lavapés (Bairro Santa Cruz),  Rua Funabash 

Tokuji,  Córrego do Bairro Jardim Magali,  Canal do Bairro Nosso Teto,  Canal 

do Bairro Assad Alcici e Canal Soares - Córrego Agrodel (Bairro Jardim 

Soares); 

 Elaboração de normas técnicas para projetos de micro-drenagem, 

especialmente para disciplinar a implantação de novos loteamentos,  abertos 

ou condominiais.  

12.9.3 – Sistemas de micro e macro-drenagem 

 Elaboração de cadastro da infra-estrutura existente,  compreendendo as 

bocas de lobo, poços de visita,  caixas de passagem, tubulações e galerias e  

canais;  

12.9.4 – Meio ambiente 

 Criação de Área de Proteção Ambiental  – APA – Ribeirão da Penha,  

visando, especificamente no caso da drenagem urbana, a preservação das 

áreas de várzea de ocupação inadequada, a fim de evitar reflexos negativos 

representados pelo aumento dos níveis de inundação, conforme recomendação 

do Estudo Preliminar de Inundações do Ribeirão da Penha – Município de 

Itapira,  constante do Relatório SUP/GTTP No.  12 – 10/1999, elaborado pelo 

DAEE. 

12.9.5 – Controle de cheias 

Construção de reservatório para controle das cheias do Ribeirão da Penha na 

área urbana de Itapira,  conforme estudos realizados pela CTRI Consultoria e 

Projetos (2000),  pelo DAEE e pela JMR Engenharia (2004).  
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13 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

Nesta seção será avaliada a gestão dos serviços de saneamento básico em 

Itapira,  a partir dos indicadores definidos no Volume I - Relatório de sistemas 

de Indicadores,  desse Plano Municipal de Saneamento Básico. 

13.1 - Formulação de políticas e planejamento 

A avaliação da componente “Formulação de Políticas e Planejamento”,  será 

feita por meio de dois indicadores,  que aferição o comprometimento da gestão 

dos serviços de saneamento com ações de planejamento.   

a) Índice de cobertura com projetos 

b) Índice de cobertura com planos e programas 

13.1.1 - Índice de cobertura com projetos 

ICP será calculado pela seguinte equação: 

 
 
  

 

Onde: 

ICP = Índice de Cobertura com Projetos, variando de 0 a 100; 

wi = valor atribuído a variável, em função de sua existência e do grau de importância, com 

variação entre 0 e 1. 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar o Índice de Cobertura com Projetos (ICP), 

que varia numa escala de 0 a 100, conforme Tabela 13.1. 

Tabela 13.1 – Índice de Cobertura com Projetos (ICP) 

ÍNDICE DE COBERTURA COM PROJETOS FAIXA 

EXCELENTE 90 < ICP < 100 

BOM 70 < ICP < 90 

MÉDIO 50 < ICP < 70 

RUIM 25 < ICP < 50 

MUITO RUIM 0 < ICP < 25 

 

A Tabela 13.2 apresenta os parâmetros de avaliação  
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Tabela 13.2 – Parâmetros para avaliação do Índice de Cobertura com Projetos - ICP 
ITEM VARIÁVEIS AC PESO 

( wi) AVALIAÇÃO 

NE 0,00  
ADCP 0,30  
ADMP 0,70  1 PROJETO DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO 

 DE ÁGUA BRUTA 
ADLP 1,00 1,00 

NE 0,00  
ADCP 0,30  
ADMP 0,70 1,00 2 PROJETO DE  

TRATAMENTO DE ÁGUA 
ADLP 1,00  

NE 0,00  
ADCP 0,30  
ADMP 0,70  3 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO E               

RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
ADLP 1,00 1,00 

NE 0,00  
ADCP 0,30  
ADMP 0,70  4 PROJETO DE REDE  

COLETORA DE ESGOTO 
ADLP 1,00 1,00 

NE 0,00  
ADCP 0,30  
ADMP 0,70 0,70 5 PROJETO DE INTERECEPTOR  

E EMISSÁRIO DE ESGOTO 
ADLP 1,00  

NE 0,00  
ADCP 0,30  
ADMP 0,70  6 PROJETO DE ESTAÇÃO  

DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
ADLP 1,00 1,00 

NE 0,00 0,00 
ADCP 0,30  
ADMP 0,70  7 PROJETO DE COLETA  

DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 
ADLP 1,00  

NE 0,00  
ADCP 0,30 0,30 
ADMP 0,70  8 PROJETO DE DESTINAÇÃO  

FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
ADLP 1,00  

NE 0,00 0,00 
ADCP 0,30  
ADMP 0,70  9 PROJETO DE REDES DE  

MICRODRENAGEM 
ADLP 1,00  

NE 0,00 0,00 
ADCP 0,30  
ADMP 0,70  10 PROJETO DE MACRODRENAGEM 
ADLP 1,00  

AC = Alcance de Projeto; NE = Não Existem projetos; ADCP = Projetos existentes atendem a 
demanda no curto prazo; ADMP = Projetos existentes atendem a demanda no médio; ADLP = 
Projetos existentes atendem a demanda no longo prazo. 

 ∑ wi = 6,0 

 ICP = 60 

 VALIAÇÃO: Nível médio 

 Observação: a avaliação só não foi melhor,  pela ausência de projetos 

nas áreas de resíduos sólidos e drenagem urbana. 

13.1.2 - Índice de cobertura com planos e programas 

O ICPP será calculado pela seguinte equação: 
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Onde: 

ICPP = Índice de Cobertura com Planos e Programas, variando de 0 a 100; 

wi = valor atribuído a variável,  em função de sua existência e do grau de 

importância,  com variação entre 0 e 1.  

A partir  do cálculo efetuado, pode-se determinar o Índice de Cobertura com 

Planos e Programas (ICPP),  que varia numa escala de 0 a 100, conforme 

Tabela 13.3.  

Tabela 13.3 – Graduação do Índice  
de Cobertura com Planos e programas (ICP) 

ÍNDICE DE COBERTURA COM PLANOS E 
PROGRAMAS FAIXA 

EXCELENTE 90 < ICP < 100 

BOM 70 < ICP < 90 

MÉDIO 50 < ICP < 70 

RUIM 25 < ICP < 50 

MUITO RUIM 0 < ICP < 25 

A Tabela 13.4 apresenta os parâmetros de avaliação  

Tabela 13.4 – Parâmetros para avaliação do Índice de Cobertura 
 com Planos e Programas – ICPP 

ITEM VARIÁVEIS AC PESO = wi AVALIAÇÃO 

SIM 1,00 1,00 
1 PROGRAMA GESPÚBLICA 

NÃO 0,00  

SIM 1,00 1,00 
2 PROGRAMA DE USO RACIONAL  

DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO 0,00  

SIM 1,00 1,00 
3 PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS NO 

SISTEMA DE ÁGUA NÃO 0,00  

SIM 1,00 1,00 
4 PLANO DIRTETOR DE  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO 0,00  

SIM 1,00  
5 PLANO DIRETOR  

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NÃO 0,00 0,00 

SIM 1,00  
6 PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NÃO 0,00 0,00 

SIM 1,00 1,00 
7 PROGRAMA DE  

COLETA SELETIVA NÃO 0,00  

SIM 1,00  
8 PLANO DE GERENCIAMENTO DE  

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO 0,00 0,00 

SIM 1,00  
9 PLANO DIRETOR DE  

MACRODRENAGEM NÃO 0,00 0,00 

SIM 1,00  
10 PLANO DIRETOR DE  

MICRODRENAGEM NÃO 0,00 0,00 

 ∑ wi = 5,0 
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 ICP = 50 

 VALIAÇÃO: Nível médio 

 Observação: a avaliação só não foi melhor,  pela ausência de projetos 

nas áreas de resíduos sólidos e drenagem urbana. 

13.2 – Controle social 

O nível  de controle social existente no Município,  será avaliado pelo  

indicador,  Índice de Controle Social (ICS),  calculado pela seguinte equação: 





7

1i

wi
iq100ICS  

Onde: 

ICS = Índice de Controle Social (ICS),  variando de 0 a 100; 

qi = pontuação do atributo i ;  

wi = peso do atributo i,  em função de sua importância (varia ente 0 e 1).  

Sendo que,  





n

i
wi

1
1 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar o Índice de Controle Social (ICS) e o 

respectivo nível de controle social, que varia numa escala de 0 a 100, conforme tabela 13.5 a 

seguir. 

Tabela 13.5 – Nível de Controle Social (ICS) 

NÍVEL DE CONTROLE SOCIAL FAIXA 

EXCELENTE 90 < ICS < 100 

BOM 75 < ICS < 90 

MÉDIO 50 < ICS < 75 

FRACO < 50 

SEM CONTROLE 0  

A Tabela 13.6 apresenta os parâmetros de avaliação  

 

 



 
 

106 

Tabela 13.6 – Atributos para composição e avaliação do  
Índice de Controle Social 

ATRIBUTO CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
(qi) 

PESO 
(wi) AVALIAÇÃO 

EXISTE 1,00 
1 

Existência de Conselho 
Municipal de Saneamento 
Básico NÃO EXISTE 0,00 

0,25 0,00 

USUÁRIOS ESCOLHIDOS PELOS 
RESPECTIVOS SEGMENTOS 1,00 

2 Legitimidade do Conselho 
de Saneamento Básico 

USUÁRIOS E 
TRABALHADORES 

ESCOLHIDOS PELOS 
GESTORES 

0,30 
0,17 0,00 

≥ 50% 1,00 
3 

Participação popular no 
Conselho de Saneamento 
Básico < 50% 0,30 

0,15 0,00 

DELIBERATIVO 1,00 
4 

Poder de decisão do 
Conselho de Saneamento 
Básico CONSULTIVO 0,50 

0,14 0,00 

MENSAL 1,00 
5 

Frequência das reuniões do 
Conselho de Saneamento 
Básico ESPORÁDICA 0,30 

0,12 0,00 

2 ANOS 1,00 
6 

Freqüência das 
Conferências Municipais 
de Saneamento Básico MAIS DE 2 ANOS 0,50 

0,08 0,00 

≥ 25% 1,00 
7 

Participação de 
trabalhadores no Conselho 
de Saneamento Básico < 25% 0,50 

0,05 0,00 

POR LEI 1,00 
8 

Institucionalização do 
Conselho Municipal de 
Saneamento Básico POR DECRETO OU PORTARIA 0,50 

0,04 0,00 

 


7

1i

wi
iq  = 0 

 ICP = 0 

 VALIAÇÃO: Sem controle 

 Observação: O Plano Municipal de Saneamento Básico proporá a 

criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico.   

13.3 – Integralidade 

O Indicador composto para avaliar a integralidade dos serviços,  denominado 

índice de Integralidade, será calculado pela seguinte equação: 

   

 

 

Onde: 
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INT = Índice que avalia o grau de integralidade, variando de 0 a 100; 

qi = pontuação do atributo i;  

wi = peso atribuído a variável,  com variação entre 0 e 1.  





n

i
wi

1
1 

A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar o Índice de Integralidade (INT), e o 

respectivo nível de integralidade, que varia numa escala de 0 a 100, conforme Tabela 13.7. 

Tabela 8.2 – Índice de integralidade (INT) 

NÍVEL DE INTEGRALIDADE FAIXA 

EXCELENTE 90 < INT < 100 

BOM 70 < INT < 90 

MÉDIO 60 < INT < 70 

RUIM 50 < INT < 60 

MUITO RUIM 0 < INT < 50 

 

A Tabela 13.8 apresenta os parâmetros de avaliação  

Tabela 13.8 – Atributos para composição e avaliação do Índice de 
Integralidade 

ATRIBUTO PONTUAÇÃO 
qi( %) 

PESO 
(wi) AVALIAÇÃO 

Proporção atendimento 
urbano com água tratada 0,15 99,96 

1 ABASTECIMENTO 
 DE ÁGUA Proporção de ligações ativas 

de água 0,10 94,00 

Proporção atendimento 
urbano com coleta de esgoto 0,15 95,55 

2 ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO Proporção de esgoto coletado 

tratado  0,10 100,00 

Proporção de coleta de lixo 0,15 100,00 
3 RESÍDUOS SÓLIDOS Proporção de destinação final 

adequada 0,10 100,00 

Proporção da área urbana não 
sujeita a inundação 0,15 95,60 

4 DRENAGEM 
URBANA Proporção de vias com 

pavimentação 0,10 98,52 
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8

1i
wi.qi  = 97,92 

 ICP = 97,92 

 VALIAÇÃO: Excelente 

13.4 – Articulação intersetorial 

O Indicador composto para avaliar a articulação intersetorial,  denominado 

índice de possibilidade de articulação intersetorial,  será calculado pela 

seguinte equação: 

 



4

1I
PECMAINTER  

Onde: 

AINTER = possibilidade de articulação intersetorial; 

p = número que indica o representante do setor de saneamento básico no 

conselho municipal específico.  
 

A partir  do cálculo efetuado, podem-se estimar as possibilidades de 

articulação intersetorial (AINTER) classificadas de acordo com a Tabela 13.9, 

para cada uma das políticas intersetoriais selecionadas na Tabela 13.10. 

Tabela 13.9 – Possibilidade de articulação intersetorial (AINTER) 

NÍVEL DE POSSIBILIDADE FAIXA 

BOA AINTER ≥ 3 

MÉDIA 1 < AINTER < 3 

BAIXA AINTER ≤ 1 
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Tabela 13.10 – Atributos para composição e avaliação do Índice de 

articulação intersetorial 

ATRIBUTO CRITÉRIO DE 
AVALIAÇÃO 

PONTU 
AÇÃO 

(P) 
AVALIAÇÃO 

Existe 1,00 1,00 ECM EXISTÊNCIA DE CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE Não Existe 0,00  

Participa formalmente 1,00  P1 Participação do SAAE no CMS Não participa 0,00 0,00 
Participa formalmente 1,00  P2 Participação da Secretaria de Obras no 

CMS Não participa 0,00 0,00 
Participa formalmente 1,00  P3 Participação da Secretaria de Serviços 

Públicos no CMS Não participa 0,00 0,00 
Participa formalmente 1,00  P4 Participação da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente no CMS Não participa 0,00 0,00 
Existe 1,00 1,00 ECM EXISTÊNCIA DE CONSELHO 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Não Existe 0,00  
Participa formalmente 1,00  P1 Participação do SAAE no CMMA Não participa 0,00 0,00 
Participa formalmente 1,00 1,00 P2 Participação da Secretaria de Obras no 

CMMA Não participa 0,00  
Participa formalmente 1,00 1,00 P3 Participação da Secretaria de Serviços 

Públicos no CMMA Não participa 0,00  
Participa formalmente 1,00 1,00 

P4 
Participação da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente no 
CMMA Não participa 0,00  

Existe 1,00  
ECM 

EXISTÊNCIA DE CONSELHO 
MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO Não Existe 0,00 0,00 

Participa formalmente 1,00  P1 Participação do SAAE no CMDU Não participa 0,00 0,00 
Participa formalmente 1,00  P2 Participação da Secretaria de Serviços 

Públicos no CMDU Não participa 0,00 0,00 
Participa formalmente 1,00  P3 Participação da Secretaria de Serviços 

Públicos no CMDU Não participa 0,00 0,00 
Participa formalmente 1,00  

P4 
Participação da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente no 
CMDU Não participa 0,00 0,00 

Existe 1,00 1,00 ECM EXISTÊNCIA DE COMITÊ 
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL Não Existe 0,00  

Participa formalmente 1,00 1,00 P1 Participação do SAAE no CMDC Não participa 0,00  
Participa formalmente 1,00 1,00 P2 Participação da Secretaria de Serviços 

Públicos no CMDC Não participa 0,00  
Participa formalmente 1,00 1,00 P3 Participação da Secretaria de Serviços 

Públicos no CMDC Não participa 0,00  
Participa formalmente 1,00 1,00 

P4 
Participação da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente no 
CMDC Não participa 0,00  

 


4

1I
P = 10 

 AINTER = 10 

 VALIAÇÃO: Boas possibilidades de articulação intersetorial 
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14 - AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS 

As Tabelas 14.11 a 14.15 apresentam uma relação de indicadores calculados 

para as áreas de abastecimento de água potável,  esgotamento sanitário,  

manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas,  a partir das varáveis definidas no Volume – Relatório de Sistemas de 

Indicadores.  

Desses indicadores,  serão selecionados aqueles que serão utilizados para a 

avaliação sistemática de programação, constante do Volume IX – Relatório de 

Avaliação Sistemática de programação. 
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Tabelas 14.11 – Indicadores calculados para a área de abastecimento de água - 2009 
NATUREZA INDICADOR FÓRMULA VALOR UNIDADE’ 

Gestão dos serviços – sanitário Consumo médio per capita 
4.517.000.000 

= 
65.554 x 360  

191,4 litros/habitante/dia 

Gestão dos serviços – sanitário Índice de atendimento urbano de 
água 

65.554 X 100 
= 

65.554  
100,0 % 

Gestão dos serviços - financeiro Despesa total com os serviços por 
m3 faturado 

7.311.829,44 
= 

4.517.000 + 3.613.600  
0,90 R$/m3 

Gestão dos serviços - financeiro Despesa de exploração por m3 
faturado 

7.311.829,44 
= 

4.517.000 + 3.613.600  
0,90 R$/m3 

Gestão dos serviços - financeiro Tarifa média praticada 
4.539.880,08 + 3.558.455,79 

= 
4.517.000 + 3.613.600  

1,00 R$/m3 

Gestão dos serviços - financeiro Índice de evasão de receitas 
9.021.356,74 - 9.021.356,74 

= 
9.021.356,74  

0 % 

Gestão dos serviços - financeiro Margem despesas de exploração 
 7.311.829,44 

4.539.880,08+3.588.455,79  
90,0 % 

Gestão dos serviços - financeiro 
Dias de faturamento 
comprometidos com o contas a 
receber 

469.220,72 x 360  
= 

4.539.880,08+3.588.455,79  
20,8 dias 

Gestão dos serviços - financeiro Indicador de suficiência de caixa 
9.021.356,74 

= 
7.311.829,44+542.336,84  

114,9 % 

Gestão dos serviços - financeiro Indicador de desempenho 
financeiro 

4.539.880,08+3.588.455,79 
= 

7.311.829,44  
 

111,2 % 

Gestão dos serviços - operacional Quantidade equivalente de pessoal 
total 

89  +   1.389.524,22 x 89 
2.681.631,14  

135 empregado 

Gestão dos serviços - operacional 
Índice de produtividade de pessoal 
– Economias ativas por pessoal 
total (equivalente) 

23.127 + 33.137 
= 

135  
416,8 economias/empregados 

equivalentes 
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Tabelas 14.11 – Indicadores calculados para a área de abastecimento de água - 2009 (continuação) 
NATUREZA INDICADOR FÓRMULA VALOR UNIDADE’ 

Gestão dos serviços - operacional 
Índice de produtividade de pessoal 
– empregados próprios por 1000 

ligações de água e esgoto 

89 
= 

21.607 +21.607  
2,06 

Empregado/1000 
ligaçõe 

s de água e esgoto 

Gestão dos serviços - tecnológico Índice de hidrometração 
21.607 x 100 

= 
21.607  

100 % 

Gestão dos serviços - tecnológico Índice de micromedição relativo ao 
volume disponibilizado 

4.049.000 
= 

4.517.000 – 99.000  
87,7 % 

Gestão dos serviços - tecnológico Índice de perdas na distribuição 
6.701 - 99 – 4.517  

= 
6.701 – 99  

31,6 % 

Gestão dos serviços - tecnológico Índice de perdas por ligação 
6.701 - 99 – 4.517 

= 
21.607  

96,5 litros/dia/ligação 

Gestão dos serviços - tecnológico Índice de consumo de água 
4.517 

= 
6.701 – 99  

66,4 % 

Gestão dos serviços - tecnológico Índice de perdas de faturamento 
6.701 - 99 – 4.517 

= 
6.701 – 99  

30,7 % 

Gestão dos serviços - sanitário Incidência das análises de cloro 
residual fora do padrão 

0 x 100 
= 

2.279  
0 % 

Gestão dos serviços - sanitário Incidência das análises de turbidez 
fora do padrão 

0 x 100 
= 

481  
0 % 

Gestão dos serviços - sanitário Incidência das análises de 
coliformes fecais fora do padrão 

0 x 100 
= 

1.212  
0 % 

Gestão dos serviços - operacional 
Índice de conformidade da 
quantidade de amostras de cloro 
residual 

2.276 x 100 
= 

1.212  
187,8 % 

Gestão dos serviços - operacional Índice de conformidade da 
quantidade de amostras de turbidez 

481 x 100 
= 

384  
125,3 % 

Gestão dos serviços - operacional 
Índice de conformidade da 
quantidade de amostras de 
coliformes totais 

1.212 x 100 
= 

1.212  
100 % 

 
 



 
 

3 

Tabelas 14.12 – Indicadores calculados para a área de esgotamento sanitário (2009) 
NATUREZA INDICADOR FÓRMULA VALOR UNIDADE’ 

Gestão dos serviços – sanitário Índice de coleta de esgoto 
3.613,60 x 100 

= 
4.517  

80,0 % 

Gestão dos serviços – sanitário Índice de tratamento de esgoto 
3.613,60 x 100 

= 
3.613,60    

100 % 

Gestão dos serviços - financeiro Índice de atendimento urbano com 
esgoto 

65.544 x 100 
= 

65.554  
100 % 

Gestão dos serviços - financeiro Índice de esgoto tratado referido a 
água consumida 

3.613,60 x 100 
= 

4.517  
80,0 % 

Gestão dos serviços - operacional Extravasamento de esgoto por 
extensão de rede 

12 
= 

256  
0,05 Extravasamento/km 
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