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1. INTRODUÇÃO 
 

O Plano Municipal de Saneamento (PMS) abrange os serviços de abastecimento 

de água e esgotos sanitários, foi elaborado com base em estudos e informações 

fornecidos pela SABESP, e oferecido para discussão e aprovação pelo Município, 

conforme previsto na Lei Federal nº 11.445/07 artigo 19, que estabelece as diretrizes a 

serem seguidas no planejamento. 

Para a elaboração do PMS foram utilizadas outras fontes de informações e de 

dados conforme relacionados a seguir: 

 Dados municipais: Fundação SEADE; 

 Dados de População, Domicílios, censo 2010: Fundação IBGE; 

 Qualidade da água fornecida para a população: dados da SABESP relativa à 

Portaria 518 do Ministério da Saúde; 

 Projeção de População e Domicílios: estudo da Fundação SEADE; 

 Indicadores de Saúde: banco de dados da Fundação SEADE. 

O PMS será utilizado pelo município para: integrar o plano de bacias, elaborar Leis, 

Decretos, Portarias e Normas relativas aos serviços de água e esgotos. 

O PMS deverá ser revisado a cada 4 anos, ou, quando houver alteração do Plano 

Diretor Municipal, na implantação de novos sistemas produtores de água ou na 

implantação de novas estações de tratamento dos esgotos. 
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2. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
 

Neste capítulo apresenta-se a síntese do levantamento de informações gerais 

sobre o município, tanto as socioeconômicas, territoriais e ambientais, como a legislação 

municipal, estadual e federal pertinente ao plano de saneamento. Para tanto, foram 

consideradas as peculiaridades e características locais direcionadas para os problemas 

relacionados com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

evitando coleta de dados que pouco contribuem para a compreensão do objeto de análise 

do plano. 

 

2.1. Histórico e Localização 

 O município de Nova Campina foi criado em 30 de dezembro de 1991, quando 

recebeu essa denominação. Antes, em 30 de novembro de 1944, na condição de distrito, 

com o nome de Campina do Veado, possuía sua sede no povoado de mesmo nome e 

território desmembrado do distrito-sede de Itapeva. Desde essa época esteve ligado ao 

município de Itapeva, que pertencia a uma região caracterizada, no século XVIII, como 

pouso de tropeiros. 

 O Distrito foi criado com a denominação de Campina do Veado, por decreto-lei 

estadual nº 14334, de 30/11/1944, subordinado ao município de Itapeva. 

 O distrito foi elevado à categoria de município com a denominação de Nova 

Campina, pela Lei estadual n. 7644 de 30/12/1991, desmembrando se do município de 

Itapeva. (IBGE 2020). 

 Nova Campina localiza-se na região sudoeste do Estado de São Paulo, possui área 

territorial de 385,3 km2, altitude média de 848 metros acima do nível do mar e sua sede 

situa-se nas coordenadas geográficas de 24º07'15" latitude sul e 48º54'14" latitude oeste. 
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Figura 2.1-1. Localização do município de Nova Campina, SP. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Campina#/media/Ficheiro:SaoPaulo_Municip_NovaCampina.svg 

 

O acesso ao município, a partir da capital, pode ser feito pela Rodovia Presidente 

Castelo Branco (SP-280) sentido interior até a Rod. Sem. José Ermírio de Moraes (SP-

075) quando se deve pegar a saída 7B (SP-270/Votorantim/Alumínio) para acesso a Rod 

Raposo Tavares (SP-270), quando deve-se seguir pela Rodovia Antônio Romano 

Schincariol (SP-127), passando por Itapetininga até a saída 213A para Itapeva, quando 

deve-se seguir pela Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258) passando por Capão 

Bonito e em Itapeva deve se seguir pela Estrada Vicinal Luiz José Sguário até chegar à 

cidade de Nova Campina, como pode ser observado na ilustração apresentada na Figura 

2.1-3. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Campina#/media/Ficheiro:SaoPaulo_Municip_NovaCampina.svg
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Figura 2.1-2. Localização e Acesso a cidade de Nova Campina, SP. Fonte: Google Mapas Brasil (2020). 

 
Nova Campina está inserido na Região Administrativa de Sorocaba e Região de 

Governo de Itapeva, fazendo divisa com os municípios paulistas de Itapeva, Ribeirão 

Branco, Apiaí, Itararé e Bom Sucesso de Itararé. 

 

 

Figura 2 - Municípios vizinhos do município de Nova Campina, SP. Fonte: 
http://www.ciespsorocaba.com.br/institucional/mapa-sede-itapeva.php 

 

2.2. Dados Socioeconômicos 
 

O município de Nova Campina possuía em 2019 uma população total de 9.755 

habitantes que resulta numa densidade demográfica média de 22,10 hab/km2. De acordo 

com a projeção da Fundação Seade de 2010 a 2050, a população urbana da cidade em 

2019 era de 7.476 habitantes e a população rural era de 2.073 habitantes, cujo total 

estimado era de 9.549 habitantes, 206 habitantes a menos que a estimativa feita pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019. 

Em 2018, o salário médio mensal era de 2.4 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 21.4%. Na comparação com os 

outros municípios do estado, ocupava as posições 230 de 645 e 296 de 645, 

respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 787 de 

5570 e 1172 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 46.1% da população nessas 

condições, o que o colocava na posição 11 de 645 dentre as cidades do estado e na 

posição 2016 de 5570 dentre as cidades do Brasil. (IBGE, 2020). 

 

http://www.ciespsorocaba.com.br/institucional/mapa-sede-itapeva.php
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A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 14.39 para 1.000 nascidos 

vivos. Comparado com todos os municípios do estado, fica nas posições 181 de 645 e 

207 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas 

posições são de 2047 de 5570 e 2889 de 5570, respectivamente. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é composta de 

indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e 

renda.  Ele varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 

Em 2010 esse indicador para foi de 0,651 para o município de Nova Campina, sendo esse 

valor a média dos valores 0,577 da educação, 0,799 da longevidade e 0,598 da renda. 

De acordo com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), calculado em 

2010, a população do município de Nova Campina está em quatro dos sete grupos de 

maior vulnerabilidade: 

 

 

 

 O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 604 pessoas (7,4% do total). No espaço 

ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 

domicílios era de R$1.154 e em 36,9% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 18,8%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 3,4% 
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tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

8,4% do total da população desse grupo. 

 

 O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 488 pessoas (6,0% do 

total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal 

médio dos domicílios era de R$841 e em 50,3% deles a renda não ultrapassava 

meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 

idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 45 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 16,8%. Dentre as mulheres chefes de 

domicílios 5,9% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis 

anos equivalia a 8,2% do total da população desse grupo. 

 

 O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 5.274 pessoas (64,9% do 

total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal 

médio dos domicílios era de R$1.036 e em 48,5% deles a renda não ultrapassava 

meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a 

idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 22,6%. Dentre as mulheres chefes de 

domicílios 23,8% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis 

anos equivalia a 10,7% do total da população desse grupo. 

 

 O Grupo 7 (vulnerabilidade alta - setores rurais): 1.763 pessoas (21,7% do total). 

No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio 

dos domicílios era de R$852 e em 55,3% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 44 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 20,8%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 26,9% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

9,7% do total da população desse grupo. 

 

2.3. Uso e Ocupação do Solo 

O município de Nova Campina encontra-se estruturado em um único distrito, o 

distrito sede, isto é, possui apenas uma área urbana. Na área urbana existem os usos 

residenciais, institucionais, de comércios e serviços, estes últimos situados especialmente 

na área central da cidade.  
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As áreas rurais do município de Nova Campina são predominantemente 

ocupadas por capoeiras, reflorestamento e, secundariamente, por lavouras. Segundo 

dados do Inventário Florestal do Estado de São Paulo de 2009, 9.126,31 hectares são 

cobertos por capoeira, área que corresponde a 25,56% da superfície da área total do 

município.  Também possui 9.429,13 hectares de superfície reflorestada, a qual 

corresponde a 26,41% da área total do município. 

 
Figura 2.3.1. – Sede do Município de Nova Campina: Mapa da área atendível com 

abastecimento de água e esgotamento sanitário 

 

Figura 2.3-1. Delimitação da área urbana de Nova Campina, SP 

 

Figura 2.3.2. – Distrito de Itaóca: Mapa da área atendível com abastecimento de 

água e esgotamento sanitário 

 

Figura 2.3-2. Delimitação da área urbana do Distrito de Itaóca -  Nova Campina, SP 
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Figura 2.3.3. – Bairro rural Barreiro: Mapa da área atendível com abastecimento 

de água e esgotamento sanitário 

 

Figura 2.3-3. Delimitação da área rural bairro Barreiro -  Nova Campina, SP 

 

Figura 2.3.4. – Barirro rural Braganceiro: Mapa da área atendível com 

abastecimento de água. 

 
Figura 2.3-4. Delimitação da área rural bairro Braganceiro -  Nova Campina, SP 

 
. 

2.4. Dados Físicos e Ambientais 

2.4.1 – Relevo e Solo 

 Na região de Nova Campina, a faixa carbonática ocupa áreas de interflúvios e 

topos de morros, com altitudes variando entre 700 e 900 m e recortada transversalmente 

por diversos rios que fazem parte da Bacia do Rio Paranapanema, entre eles, o Rio 

Taquari-Guacu, Rio Taquari-Mirim e o Rio Apiai-Guacu, que abastece o Reservatório da 

Usina da Barra e a Usina Hidrelétrica de Santa Maria. 
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 As maiores concentrações de depressões fechadas ocorrem próximas as áreas 

urbanas de Nova Campina, depressões simples com área planimétrica inferior a 0,4 km2, 

apresentando drenagem interna formada predominantemente por canais incipientes de 

até segunda ordem, restritas as áreas de cabeceiras dos afluentes dos principais rios do 

município.  

 

2.4.2 – Clima 

O clima do município de Nova Campina, segundo o Centro de Pesquisas 

Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (CEPAGRI), é caracterizado por 

apresentar temperatura média anual de 18,2°C, oscilando entre mínima média de 12,3°C 

e máxima média de 24,1°C. A precipitação média anual é de 1.351 mm sendo a maior 

parte precipitada nos meses da primavera e do verão. 

 

3. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL 
 

Neste capítulo será apresentado o levantamento de dados sobre a infraestrutura e 

as instalações operacionais existentes, bem como de informações sobre seu 

funcionamento. O objetivo é determinar de forma consistente a capacidade instalada de 

oferta de cada um dos serviços, seus principais problemas e os planos já desenvolvidos 

para seu aperfeiçoamento. 

 
3.1. Sistema de Abastecimento de Água 
 

 O sistema de abastecimento de água da cidade de Nova Campina (distrito sede), 

operado pela SABESP, tem captação realizada no manancial Rio Taquari-Mirim, onde a 

tomada d’água é realizada pela estação elevatória de água bruta EEAB-1, logo após é 

recalcada através de uma adutora de ferro fundido de 150 mm de diâmetro, e 

encaminhada até a caixa de areia. Dessa caixa, a água é encaminhada à EEAB-2 

(Estação Elevatório de Água Bruta) e recalcada para a estação de tratamento de água do 

município. 

 A estação de tratamento de água de Nova Campina assim como a captação, foi 

implantada em 2006, com tratamento do tipo convencional e capacidade nominal de 25 

L/s (43,2 m3/h), atualmente trabalha com 12 L/s com processos de: coagulação, 

floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. 

 Após tratamento, a água é direcionada para os reservatórios apoiado RA1 de 200 

m3 que fica localizado na área da ETA e o reservatório de Fibra de RA2 de 100 m3. 
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Esses reservatórios têm capacidade para suprir a rede de distribuição de toda a cidade 

que compreende três zonas de pressão (alta, média e baixa), sendo as áreas 

compreendidas na zona alta, abastecidas através de dois boosters. A água é recalcada 

para a zona alta e também encaminhada para o booster Pinheirinho que abastece o bairro 

Pinheirinho. 

 O sistema de abastecimento de água de Nova Campina conta com 15.642 m de 

redes de distribuição e atende 1.786 ligações de água. 

 Na área rural do município os núcleos urbanos de Bairro Barreiro contam com 243 

ligações ativas, Bairro Saramandaia com 126 ligações e o Distrito Itaóca, 550 ligações de 

água. 

 

 As características gerais do sistema de abastecimento de água de Nova Campina, 

conforme dados de dezembro de 2019, encontram-se apresentados a seguir: 

 Índice de Hidrometração ................................................................... 100% ; 

 Extensão da Rede de Água  ........................................................ 15,64 km ; 

 Volume Anual Produzido Total ................................................. 273.735 m³ ; 

 Volume Anual Micromedido Total ............................................. 199.904 m³ ; 

 Volume Anual Faturado Total ................................................... 262.966 m³ ; 

 Índice de Perdas na Distribuição ...................................................... 26,9% ; 

 Índice de Perdas por Ligação ................................................... 103 l/dia/lig ; 

 Quantidade de Ligações Ativas de Água ............................................ 1.786; 

 Quantidade de Economias Ativas de Água ........................................ 1.839; 

 Vazão de Captação - Sede ............................................................... 25 l/s ; 

 Vazão de Captação - Bairros ................................................................  l/s ; 

 Volume Total de Reservação - Sede ............................................... 300 m³ . 

 
 O município conta hoje com 2 (dois) reservatórios, cujas características principais 

estão descritas no Quadro 1. 

 
QUADRO 1 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS RESERVATÓRIOS  

 

Reservatório Endereço Tipo Material Capacidade  (m³) 

R1 Rua Armando de O. Silva Apoiado Circular Alvenaria 200 

R2 Rua Armando de O. Silva Apoiado Circular        Fibra 100 

TOTAL 300 
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 Existem 2 estações pressurizadoras de água tratada (EPATs – Boosters) no 

sistema de abastecimento de água de todo o município, cujas características 

principais encontram-se apresentadas no Quadro 2 

 
QUADRO 2 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS EPAT – SEDE 
 

 
Elevatória 

 
Localização 

Capacidade 
Nominal de 
cada CMB 

(l/s) 

 
Potência 

por 

Conjunto 

(CV) 

Vazão 
Atual 
(l/s) 

 
Hm 

(mca) 

 
Nº de 

conjunto

s 

 

EPAT 1 

 

Longa Vida 

 

2,85 

 

3

.

3 

 

3,6 

 

25 

 

2 + 0 

 

EPAT 2 

 

Pinheirinho 

 

0,30 

 

1

.

5 

 

1,95 

 

30 

 

2 + 0 

 

 
A qualidade do manancial subterrâneo explorado em Nova Campina está em 

conformidade com o que prescreve o Anexo XX da Portaria de Consolidação n. 5, de 28 

de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, uma vez que a Sabesp monitora 

semestralmente a água bruta captada através de análises físico-químicas e 

bacteriológicas de amostras dessa água.   

As perdas de água no município era uma preocupação. Graças as ações 

realizadas pela Sabesp nos últimos anos, como troca de hidrômetros, regularização de 

cavaletes, pesquisa de vazamentos não visível com rapidez nos reparos desses 

vazamentos, redução da pressão na região baixa da cidade com a instalação de uma 

válvula redutora de pressão, as perdas de água foram reduzidas e em dezembro de 2019 

ficaram em torno de 26,90%. 

Os reservatórios se apresentam em bom estado de conservação necessitando 

apenas de manutenção periódicas. A capacidade total de reservação de 300 m3 é 

adequada a demanda atual. 

As redes e adutoras apresentam materiais em bom estado de conservação não 

havendo necessidade de serem substituídas por outro material. 

Cumpre ressaltar que a abordagem principal desse Plano Municipal de 

Saneamento Básico está focada principalmente na redução de perdas no sistema, 

admitido como necessário e passível de implementação. 

Anexo a este Plano Municipal de Saneamento encontra-se o croqui do Sitema de 

Abastecimento de Água de Nova Campina. 
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3.2. Sistema de Esgoto Sanitário 
 

 O Sistema de Esgotos Sanitários da cidade de Nova Campina é constituído de rede 

coletora, coletor-tronco, uma estação elevatória de esgotos, linha de recalque, estação de 

tratamento de esgotos tipo lagoa anaeróbica e emissário para lançamento do efluente 

tratado. 

 As características gerais do sistema de esgotos de Nova Campina, conforme dados 

de dezembro de 2019, encontram-se apresentados a seguir: 

 Índice de Atendimento Urbano de Esgoto ...................................................... 71,7%; 

 Índice de Tratamento do Esgoto Coletado ..................................................... 100% ; 

 Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto ...................................... 1.762 ligações ; 

 Quantidade de Economias Ativas de Esgoto ...............................1.815 economias ; 

 Volume Anual Faturado Total................................................................. 185.832 m³; 

 Extensão de Rede de Esgoto.................................................................. 12.176 km; 

 Vazão média de esgoto tratado ETE Sede ................................................. 4,71 l/s ; 

 

 O Sistema de Esgotamento Sanitário de Nova Campina abrange hoje cerca de 

100% da população urbana, contribuindo com uma vazão média de esgotos de 4,71 l/s, 

sendo que 100% do esgoto coletado é tratado.  

 Atualmente, Nova Campina apresenta uma extensão de rede coletora de esgotos 

com aproximadamente 15.439 metros de extensão sendo 12.176 metros de coletor 

tronco e 3.263 metros de emissário. 

 As ligações de esgoto ativas totalizam 1.762 ligações divididas em:  

 Ligações residenciais: 1623 

 Ligações públicas: 22 

 Ligações comerciais: 94 

 Ligações mistas: 20 

 Ligações industriais: 03 

 

 As características principais do sistema de esgoto encontram-se apresentadas no 

Quadro 3 a seguir. 
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QUADRO 3 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA REDE COLETORA, 

COLETORES- TRONCO (CT) E EMISSÁRIOS (EM) 

 
Denominação 

 
Bacia de 

Esgotamento 

 
Declividade 
Média (m/m) 

 
Diâmetro 

(mm) * 

 
Extensão 

(m) * 

 
 

Material 

Idade (anos) 

Situação 

(boa / 

precária) 

Rede Coletora 
Rio Taquari 

Mirim 
0,01 150 12.176 

PVC/CERAM

ICA 
10 / Boa 

Emissários 
Rio Taquari  

Mirim 
0,02 150 3.263 PVC ND / Boa 

 

 Existem 6 (seis) estações elevatórias de esgotos no município de Nova Campina, 

cujas características principais estão descritas Quadro 4. 

 

QUADRO 4 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS EEE’S / EMISSÁRIOS   

Denominaçã

o 

Localização Qnom 

(l/s) 

Hm 

(mca) 

Nº conj P (CV) 

EEE Olaria Rua Projetada  2,70 30 1+0 11 

EEE Final 

 

Rua João Caodoso 3,61 32 1+1R 11 

 

 Segundo informações da própria SABESP, os conjuntos motobombas apresentam 

boa situação operacional. A estação elevatória de esgotos final (EEE) recebe todo o 

esgoto coletado, e é responsável por recalcá-lo até a ETE, tipo lagoa Anaeróbia. 

 A estação de tratamento de esgotos de Nova Campinai localiza-se próximo à 

Bairro do Alegre. É composta basicamente por um sistema preliminar, com 

gradeamento seguido de caixa de areia, e uma lagoa Anaeróbia. A vazão média de 

projeto da estação é de 5,00 l/s e a vazão atual de operação atual é de 4,71 l/s. Os 

esgotos tratados são lançados no Rio Apiaí Mirim. 

 Anexo a este Plano encontra-se o croqui do sistema de esgoto sanitário da cidade. 

 

4. ÁREA DE ATENDIMENTO 
 

A área atendível compreende o conjunto de áreas regulares e urbanizadas a 

regularizar, com abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário. No caso do 

município de Nova Campina há quatro áreas de atendimento: (a) urbana; (b) Barreiro; (c) 

Saramandaia, (d) Distrito de Itaóca.  A área urbana é atendível com abastecimento de 

água potável e esgoto sanitário, já os outros núcleos são atendíveis apenas com 

abastecimento de água.   
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5. ESTUDO DE DEMANDA E OFERTA  
 

O estudo da demanda e da oferta nos sistemas de abastecimento de água e 

esgoto sanitário é de fundamental importância para avaliar as condições futuras das 

instalações existentes e a necessidade ou não de investimentos para ampliar as 

infraestruturas de modo que dentro do horizonte de projeto a população seja plenamente 

atendida com os serviços prestados. Nesse sentido, apresenta-se neste capítulo o estudo 

da projeção populacional, o estudo da demanda baseada no estudo populacional e a 

avaliação da capacidade dos sistemas existentes, dentro das áreas de atendimento 

previstas neste documento. 

 

5.1. Projeção Populacional 
 

A demanda pelos serviços de saneamento está diretamente ligada ao aumento da 

população e dos domicílios, especialmente os urbanos, sendo assim necessário realizar 

projeções de seu crescimento. Neste estudo foi considerado como horizonte de projeto o 

período de 40 anos. A Fundação Seade e a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) projetam a população urbana e a total, para cada um dos municípios do 

Estado de São Paulo. O resultado da projeção realizada pela Fundação Seade para o 

município de Nova Campina é apresentado na Tabela 5.1-1. 

 

 
Tabela 5.1-1. Projeção Populacional e Domiciliar de Nova Campina. Fonte: Adaptado de 

Seade (2020). Ajuste da população e domicílios urbanos para dezembro de 2019. 
 
 

Ano 
População 

Total 
Domicílios 

Totais 
População 

Urbana 
Domicílios 
Urbanos 

Taxa Cresc. Pop. 
Urbana 

Taxa Cresc. 
Dom. 

Urbanos 

2020 9731 3794 7762 2927     

2021 9843 3882 7944 3036 2,34% 3,72% 

2022 9957 3973 8127 3148 2,30% 3,69% 

2023 10073 4065 8310 3261 2,25% 3,59% 

2024 10189 4159 8491 3376 2,18% 3,53% 

2025 10297 4248 8664 3488 2,04% 3,32% 

2026 10397 4331 8827 3593 1,88% 3,01% 

2027 10497 4415 8990 3699 1,85% 2,95% 

2028 10598 4501 9151 3807 1,79% 2,92% 

2029 10700 4589 9310 3916 1,74% 2,86% 

2030 10792 4669 9459 4018 1,60% 2,60% 

2031 10873 4740 9596 4112 1,45% 2,34% 
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2032 10954 4813 9731 4206 1,41% 2,29% 

2033 11036 4886 9865 4301 1,38% 2,26% 

2034 11118 4961 9997 4396 1,34% 2,21% 

2035 11193 5030 10120 4485 1,23% 2,02% 

2036 11259 5092 10233 4568 1,12% 1,85% 

2037 11326 5155 10345 4651 1,09% 1,82% 

2038 11393 5218 10455 4733 1,06% 1,76% 

2039 11461 5282 10564 4815 1,04% 1,73% 

2040 11522 5342 10664 4893 0,95% 1,62% 

 
 

5.2. Estudo da Demanda 

O estudo das demandas tem por objetivo determinar as vazões de água e esgoto 

e a carga orgânica relacionada à população urbana atual e da projetada para o horizonte 

de planejamento definido, para em conjunto com a análise dos sistemas existentes 

orientar a escolha das ações que devem ser empreendidas para manter os serviços de 

abastecimento público, coleta, afastamento e tratamento dos esgotos sanitários. 

Ano 
População 

Urbana 

Consumo 
per capita 
(l/hab.dia) 

Perdas 
(%) 

Demanda 
Média 
(l/s) 

Demanda 
Máxima 
diária 
(l/s) 

Demanda 
Máxima 
horária 

(l/s) 

Volume de 
Produção 

diário 
(m3) 

2020 9731 120,0 26,9% 18,5 22,2 33,3 1597 

2021 9843 120,0 26,6% 18,6 22,4 33,5 1610 

2022 9957 120,0 26,4% 18,8 22,6 33,8 1624 

2023 10073 120,0 26,2% 19,0 22,7 34,1 1637 

2024 10189 120,0 26,0% 19,1 22,9 34,4 1651 

2025 10297 120,0 25,7% 19,3 23,1 34,7 1663 

2026 10397 120,0 25,5% 19,4 23,3 34,9 1674 

2027 10497 120,0 25,3% 19,5 23,4 35,1 1685 

2028 10598 120,0 25,0% 19,6 23,6 35,3 1696 

2029 10700 120,0 24,8% 19,8 23,7 35,6 1707 

2030 10792 120,0 24,6% 19,9 23,8 35,8 1717 

2031 10873 120,0 24,3% 20,0 24,0 35,9 1725 

2032 10954 120,0 24,1% 20,0 24,1 36,1 1732 

2033 11036 120,0 23,9% 20,1 24,2 36,2 1740 

2034 11118 120,0 23,7% 20,2 24,3 36,4 1747 

2035 11193 120,0 23,4% 20,3 24,4 36,5 1754 

2036 11259 120,0 23,2% 20,4 24,4 36,6 1759 

2037 11326 120,0 23,0% 20,4 24,5 36,8 1764 

2038 11393 120,0 22,7% 20,5 24,6 36,9 1769 

2039 11461 120,0 22,5% 20,5 24,6 37,0 1775 

2040 11522 120,0 22,3% 20,6 24,7 37,1 1779 
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6. INDICADORES DE NÍVEL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 6.1 - Índice de cobertura dos domicílios com rede de abastecimento de água 

Objetivo: medir o percentual de domicílios com disponibilidade de 

acesso ao sistema público de abastecimento de água. 

Unidade de medida: porcentagem 

Freqüência: anual 

Fórmula de Cálculo:  
100

DomAtend

aDomDispÁgu  tÁguaEcoCadResA
  ICA 


  

onde: 

ICA – índice de cobertura dos domicílios com rede pública de abastecimento de água 

(%); 

EcoCadResAtÁgua – economias cadastradas residenciais ativas de água (un); 

DomDispÁgua – domicílios não conectados, mas com disponibilidade de atendimento 

por rede pública de abastecimento (un); 

DomAtend – domicílios a serem atendidos pela Sabesp na área de atendimento 

definida no Anexo I (un). 

 
6.2 - Índice de cobertura dos domicílios com rede de coleta de esgoto 

Objetivo: medir o percentual de domicílios com disponibilidade de 

acesso ao sistema público de coleta de esgotos 

Unidade de medida: porcentagem 

Freqüência: anual 

Fórmula de Cálculo:  
100

DomAtend

otoDomDispEsg  tEsgEcoCadResA
  ICE 


  

onde: 

ICE – índice de cobertura dos domicílios com rede pública de coleta de esgotos (%); 

EcoCadResAtEsg – economias cadastradas residenciais ativas de esgoto (un); 

DomDispEsgoto – domicílios não conectados, mas com disponibilidade de 

atendimento por rede pública de coleta (un); 

DomAtend – domicílios a serem atendidos pela Sabesp na área de atendimento 

definida no Anexo I (un). 
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6.3 - Índice de Economias Conectadas ao Tratamento de Esgoto  

Objetivo: medir o percentual de economias com coleta de esgoto 

que estão conectadas ao tratamento 

Unidade de medida: porcentagem 

Freqüência: anual 

Fórmula de Cálculo: 
100 x 

sgEconCadAtE

sgTratEconCadAtE
 IEC  

onde: 

IEC - Índice de Economias Conectadas ao Tratamento de Esgoto- (%) 

EconCadAtEsgTrat – economias cadastradas ativas de esgoto conectadas ao 

tratamento (un); 

EconCadAtEsg – economias cadastradas ativas de esgoto (un). 

 

6.4 - INDICADORES DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE NA OPERAÇÃO  

7 Índice de Perdas Totais por Ligação na Distribuição 

Objetivo: medir as perdas totais por ligação na rede de distribuição 

de água 

Unidade de medida: L / ligação x dia 

Freqüência: anual 

Fórmula de Cálculo:   
Ndia

1000

medNLA 

VCANCdVCM-VD
 IPDt 


  

onde: 

IPDt – Índice de Perdas Totais por Ligação na Distribuição (L / lig x dia); 

VD – Volume Disponibilizado à Distribuição (m3/ano); 

VCM – Volume de Consumo Medido ou Estimado (m3/ano); 

VCANCd – Volume de consumo autorizado não comercializado na distribuição 

(relativo aos usos operacionais, emergenciais, públicos, próprios e sociais 

(m3/ano); 

NLA med – Quantidade média de ligações ativas (média aritmética de 12 

meses) (un); 

Ndia – Número de dias no ano. 
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6.5 – Indicadores de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.  
 

 Considera-se como cobertura a disponibilização pela Sabesp do serviço por 

rede pública de abastecimento de água ou esgotamento sanitário. Para efeito de metas 

contratuais serão considerados os índices de cobertura com rede pública de 

abastecimento de água, coleta de esgoto e o índice de economias conectadas ao 

tratamento de esgoto. 

 

 Desta forma, os índices atuais e as metas contratuais resultam: 

 
Quadro II – Índices Atuais – Dezembro/2019 
 

Sistema Índices 

Cobertura com Abastecimento de Água 
 

79% 

Cobertura com Coleta de Esgoto 
 

76% 

Economias Conectadas ao 

Tratamento de Esgoto 

 

100% 

 

 

Quadro III – Metas para Cobertura com Abastecimento de Água e Coleta de 

Esgoto e para Economias Conectadas ao Tratamento de Esgoto 

 

Ano 

Índice de Cobertura 
Economias 

Conectadas 

ao 

Tratamento 

de Esgotos 

Abastecimento 

de Água 

Coleta de 

Esgotos 

2020 ≥ 82% ≥ 76% 100% 

2025 ≥ 98% ≥ 80% 100% 

2030 ≥ 98% ≥ 95% 100% 

2035 ≥ 98% ≥ 95% 100% 

2040 ≥ 98% ≥ 95% 100% 

 

 Para efeito de aferição quanto ao cumprimento das metas pactuadas, será admitido 

uma variação de até 5 p.p. (cinco pontos percentuais) nos indicadores constantes no 

Quadro III. 
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6.6 - Redução e Controle de Perdas no Sistema de Distribuição de Água 

 O quadro abaixo fixa as metas de redução e controle de perdas ao longo do 

período de contratual: 

 

Quadro IV – Metas para Índice de Perdas Totais por Ligação na distribuição 
 

 
 

 
Ano 

 

 
2020 

 

 
2025 

 

 
2030 

 

 
2035 

 

 
2040 

Índice 

(litros/ligação x 

dia) 
≤124 ≤123 ≤122 ≤121 ≤120 

 Será admitida uma variação de até 5% no indicador constante do Quadro IV, 

quando da aferição de seu cumprimento. 

 
7. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

 

7.1.  Resumo das intervenções para o Sistema de Abastecimento de Água (S.A.A.) 

SEGMENTO OBJETO 

QTD 
FÍSICO 

UN. 

ANO 
INICIAL 

ANO 
FINAL 

CAPTAÇÃO Distrito Itaóca: execução de montagens e equipagem do poço, 
UHF.) 

                   
1  gb 2021 2023 

CAPTAÇÃO Bairro Barreiro: execução de montagem e equipagem do poço 
e UCF. 

                   
1  gb 2020 2022 

CAPTAÇÃO Bairro Barreiro: Perfuração de poço profundo de 5,75 ls (Poço 
perfurado em 2019 com início de operação em 2020) 

                   
6  l/s 2020 2022 

CAPTAÇÃO Distrito de  Itaóca: Perfuração de poço profundo de 4,25 ls 
(Poço existente com inícío de operação em 2021)                     

4  l/s 2021 2023 

CAPTAÇÃO Aquisição de equipamentos para uso em poços                  
14  un  2027 2039 

ADUÇÃO DE 
ÁGUA BRUTA 

Distrito Itaóca: execução de 2.000 m de AAB             
2.000  m 2021 2023 

ELEVAÇÃO DE 
ÁGUA BRUTA 

Aquisição de equipamentos para uso nas EEAB                  
11    2023 2040 

TRATAMENTO Aquisição de equipamentos para uso na ETA                  
22  un  2023 2040 

ADUÇÃO DE 
ÁGUA 
TRATADA 

Bairro Braganceiro: Implantação de SAA , interligando o bairro 
a sede, com  execução de  2.500 m de AAT de 100 mm            

2.500  m 2028 2030 

ADUÇÃO DE 
ÁGUA 
TRATADA 

Bairro Barreiro: execução de AAT 
           

1.847  m 2020 2022 
ELEVAÇÃO DE 
ÁGUA 
TRATADA 

Aquisição de equipamentos para uso nas EEAT 
                   

7  un  2025 2039 

RESERVAÇÃO Sede: Ampliação da reservação, com execução de 1 
reservatório apoiado de fibra de 100 m³ 

               
100  m³ 2025 2027 
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RESERVAÇÃO Bairro Braganceiro: Implantação de SAA , interligando o bairro 
a sede, com  execução de:  reservatório apoiado de fibra de 
100 m³, UCF                

100  m³ 2028 2030 

RESERVAÇÃO Bairro Barreiro: execução de reservatório apoiado de fibra, cap. 
100m³                 

100  m³ 2020 2022 

RESERVAÇÃO Aquisição de equipamentos para uso na reservação                    
2  un  2037 2039 

REDE REDE DE DISTRIBUIÇÃO - CV            
7.645  m 2020 2040 

REDE REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES            
2.166  m 2020 2040 

REDE Bairro Braganceiro: Implantação de SAA , interligando o bairro 
a sede, com  execução de:  4.500 m de redes 

           
4.500  m 2028 2030 

REDE Distrito Itaóca: execução de  10.750 m de redes           
10.750  m 2021 2023 

REDE Bairro Barreiro,  com execução de redes            
1.738  m 2020 2022 

REDE Aquisição de equipamentos para uso em redes                    
2  un  2024 2026 

LIGAÇÃO LIGAÇÕES - CV            
2.548  un  2020 2040 

LIGAÇÃO REMANEJAMENTO LIG ÁGUA - CORRETIVO            
1.423  un  2023 2040 

LIGAÇÃO TROCA SUCESSIVA DE LIGAÇÕES (PROVENIENTE DA 
SUBSTUIÇÃO DE REDES)                

237  un  2020 2040 

LIGAÇÃO Bairro Braganceiro: Implantação de SAA , interligando o bairro 
a sede, com  execução de ligações 

               
300  un  2028 2030 

LIGAÇÃO Distrito Itaóca: execução de  ligações                
513  un  2021 2023 

LIGAÇÃO Bairro Barreiro,  com execução de 450 ligações                
450  un  2020 2022 

HIDRÔMETRO TROCA DE HIDRÔMETROS          
10.863  un  2020 2040 

 

7.2.  Resumo das intervenções para o Sistema de Esgotamento Sanitário (S.E.S.) 

SEGMENTO OBJETO 

QTD 
FÍSICO 

UN. 

ANO 
INICIAL 

ANO 
FINAL 

REDE REDE COLETORA - CV            
6.488  m 2020 2040 

REDE REMANEJAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES                
822  m 2020 2040 

REDE Distrito Itaóca: Implantação de SES com execução de   10200 metros 
de rede          

10.200  m 2024 2030 

REDE Bairro Barreiro: Implantação de SES com execução 9.900 metros de 
rede            

9.900  m 2027 2029 

LIGAÇÃO LIGAÇÕES - CV            
2.163  un  2020 2040 

LIGAÇÃO Distrito Itaóca: Implantação de SES com execução de   ligações 
               

513  un  2024 2030 
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LIGAÇÃO Bairro Barreiro: Implantação de SES com execução   ligações 
               

450  un  2027 2029 

ELEVAÇÃO DE 
ESGOTO 

Distrito Itaóca: Implantação de SES com execução de 02 EEE 
                   

2  un  2024 2030 

ELEVAÇÃO DE 
ESGOTO 

Bairro Barreiro: Implantação de SES com execução de 04 EEE 
                   

4  un  2027 2029 

ELEVAÇÃO DE 
ESGOTO 

Aquisição de equipamentos para uso nas EEEs 
                 

31  un  2024 2040 

LINHA DE 
RECALQUE 

Distrito Itaóca: Implantação de SES com execução de  2.000 metros de 
LR             

2.000  m 2024 2030 

LINHA DE 
RECALQUE 

Bairro Barreiro: Implantação de SES com execução de 3.500 metros de 
LR            

3.500  m 2027 2029 

TRATAMENTO Distrito Itaóca: Implantação de SES com execução de  ETE 8 l/s 
                   

8  l/s 2024 2030 

TRATAMENTO Bairro Barreiro: Implantação de SES com execução de ETE 8 l/s 
                   

8  l/s 2027 2029 

TRATAMENTO Sede:  Ampliação de ETE de 5 l/s para 9 l/s  com a implantação de 2 
aeradores de 1,5 cv e 1 aerador de 5,5 cv 

                   
4  l/s 2022 2024 

TRATAMENTO Aqusição de equipamentos para uso na ETE                    
6  un  2029 2038 

EMISSÁRIO Distrito Itaóca: Implantação de SES com execução de   500 metros de 
emissário.                

500  m 2024 2030 

EMISSÁRIO Bairro Barreiro: Implantação de SES com execução de 1.000 metros  
de emissário.            

1.000  m 2027 2029 

CONSULTORIA, 
ASSESSORIA 

Bairro  Braganceiro: Implantação de SES  - execuçao de projeto  
                   

1  gb 2032 2034 

CONSULTORIA, 
ASSESSORIA 

Distrito  Itaóca: Implantação de SES  - execuçao de projeto  
                   

1  gb 2024 2030 

CONSULTORIA, 
ASSESSORIA 

Bairro  Barreiro: Implantação de SES  - execuçao de projeto  
                   

1  gb 2027 2029 

 

 
8. FONTES DE FINANCIAMENTO 
 

O PMS foi desenvolvido admitindo que para executar os investimentos, a Política 

Nacional de Saneamento, criará um cardápio de alternativas para equacionamento dos 

recursos necessários para atender as metas propostas. 

As principais fontes de recursos identificadas, conforme cenário setorial atual, para que 

possam ser executadas as ações previstas no plano foram: 
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 Geração de recursos tarifários (receitas menos despesas) para: 

 Investimentos diretos; 

 Contrapartidas de financiamentos; 

 Reposição do parque produtivo; 

 Garantias financeiras de financiamentos. 

 Cobrança pelo Uso da Água; 

 Orçamentários (União, Estado e Município); 

 FGTS e FAT; 

 Recursos privados; 

 Expansão Urbana (loteadores, conjuntos habitacionais e loteamentos 

sociais). 

As fontes de recursos identificados poderão se transformar em investimentos frente ao 

previsto no PMS das seguintes formas: 

 

 Programas com recursos próprios (tarifa); 

 Repasse a fundo perdido ou financiamento pelo comitê de bacia dos recursos 

estaduais do FEHIDRO; 

 Repasse a fundo perdido ou financiamento pelo comitê de bacia (Estadual ou 

Federal) de recursos oriundos da cobrança pelo uso da água; 

 Financiamentos nacionais, BNDES e CEF (FAT e FGTS); 

 Financiamentos Internacionais (BID, BIRD, JBIC etc); 

 Privados (PPPs, Concessões, BOTs e compensações ambientais e de outorga 

pelo uso da água); 

 Empreendimentos Imobiliários; 

 Orçamento Fiscal (União, Estado e Município); 

 Doações e repasses de Fundos de Cooperação (ONGs e Universidades). 

 

9. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 
 

Neste capítulo são propostas ações para lidar com eventuais emergências ou 

contingências que possam interromper a prestação dos serviços. Como em qualquer 

atividade, sempre existe a possibilidade de ocorrência de situações imprevistas.  

As obras e os serviços de engenharia, e os de saneamento em particular, são 

planejados respeitando-se determinados níveis de segurança com base em resultados de 

experiências anteriores e expressos na legislação e/ou em normas técnicas. Quanto 
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maior o potencial de causar danos aos seres humanos e ao ambiente, maiores são os 

níveis de segurança estipulados na fase de projeto. Casos extremos são, por exemplo, os 

de usinas atômicas, grandes usinas hidrelétricas, entre outros. 

No abastecimento de água de cidades o nível de segurança construtiva é maior 

nas estações de tratamento de água que usam o gás cloro para o tratamento da água 

bruta e para a desinfecção final da água a ser distribuída a população, devido ao elevado 

dano que pode ser causado a circunvizinhança por um vazamento desse gás. 

No caso específico dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário 

para a cidade de Nova Campina, que o sistema de tratamento de água não usa gás cloro, 

foram consideradas para as ações de emergência e contingência para as ocorrências que 

caracterizam a interrupção da parcial ou não da prestação dos serviços: 

 

 Falta de água geral; 

 Falta de água parcial; 

 Paralisação da estação de tratamento de esgoto; 

 Paralisação da estação elevatória de esgoto. 

 

Para cada uma das ocorrências apontadas, estão organizadas nas Tabelas 9.1 e 

9.2, respectivamente, para o sistema de abastecimento de água e para o sistema de 

esgoto sanitário, as ações a serem tomadas. Também estão incluídas nas Tabelas 9.1 e 

9.2 a descrição sucinta das possíveis causas da ocorrência. 

 

 

Tabela 9.1. Ações para emergência e contingência relacionadas ao abastecimento de 

água. 
 

Ocorrência Causas Ações 

Falta de água geral 

 

 Danos aos 
equipamentos 
eletromecânicos e/ou 
estruturas; 

 Deslizamento de 
encostas, 
movimentação do solo, 
solapamento de apoios 
de estruturas com 
rompimento da adução 
de água bruta ou 
tratada; 

 

 Definir plano de ação 
específico às características 
da ocorrência; 

 Comunicação à 
concessionária de energia 
elétrica; 

 Comunicação à população, 
às instituições, às 
autoridades municipais e 
defesa civil; 

 Deslocamento de frota de 
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 Interrupção prolongada 
no fornecimento de 
energia elétrica nas 
instalações de 
produção de água ou 
elevatórias de água; 

 Vandalismo. 

caminhões tanque 
priorizando o abastecimento 
do hospital e postos de 
saúde; 

 Controle da água disponível 
em reservatórios; 

 Implementação de rodízio de 
abastecimento; 

 Reparo das instalações 
danificadas. 

Falta de água 
parcial 

 Deficiências de água 
nos mananciais em 
períodos de estiagem; 

 Interrupção temporária 
no fornecimento de 
energia elétrica nas 
instalações de 
produção de água; 

 Interrupção no 
fornecimento de 
energia elétrica em 
setores de distribuição; 

 Falha de equipamentos 
de estações elevatórias 
de água tratada; 

 Danos as estruturas de 
reservatórios e 
elevatórias de água 
tratada; 

 Rompimento de redes e 
linhas adutoras de água 
tratada; 

 Vandalismo. 
 

 Definir ações específicas às 
características da ocorrência; 

 Comunicação à 
concessionária de energia 
elétrica; 

 Comunicação à população, 
às instituições e às 
autoridades municipais; 

 Deslocamento de frota de 
caminhões tanque; 

 Reparo das instalações 
danificadas. 

 
Tabela 9.2. Ações para emergência e contingência relacionadas ao sistema de esgoto. 

 

Ocorrência Causas Ações 

Paralisação da 
estação de 
tratamento de 
esgoto 

 

 Danos aos 
equipamentos 
eletromecânicos e/ou 
estruturas; 

 Rompimento da linha 
de recalque ou do 
coletor tronco devido a 
deslizamento de 
encostas, 
movimentação do solo 
ou solapamento de 
apoios de estruturas; 

 

 Definir plano de ação 
específico às características 
da ocorrência; 

 Comunicação à 
concessionária de energia 
elétrica 

 Comunicação aos órgãos de 
fiscalização e controle 
ambiental; 

 Comunicação às autoridades 
municipais; 
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 Interrupção prolongada 
no fornecimento de 
energia elétrica na 
estação elevatória de 
esgoto; 

 Vandalismo. 
 

 Reparo das instalações 
danificadas. 

 

Paralisação da 
estação elevatória 
de esgoto 

 

 Danos aos 
equipamentos 
eletromecânicos e/ou 
estruturas; 

 Rompimento da linha 
de recalque ou do 
coletor tronco devido a 
deslizamento de 
encostas, 
movimentação do solo 
ou solapamento de 
apoios de estruturas; 

 Interrupção no 
fornecimento de 
energia elétrica na 
estação elevatória de 
esgoto; 

 Vandalismo. 
 

 
 

 Definir ações específicas às 
características da ocorrência; 

 Comunicação à 
concessionária de energia 
elétrica 

 Comunicação aos órgãos de 
fiscalização e controle 
ambiental; 

 Comunicação às autoridades 
municipais; 

 Reparo das instalações 
danificadas. 

 

10. CONCLUSÃO  

O presente plano municipal de saneamento fixa metas que visam à universalização 

dos serviços de água e esgoto, atendimento das exigências dos padrões de qualidade da 

água e atendimento dos padrões legais dos lançamentos de efluentes de esgotos.  

Entretanto estão previstas revisões de quatro em quatro anos visando adequar às 

situações não previstas e a adoção de novas tecnologias e legislações que futuramente 

venham a surgir. 
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