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APRESENTAÇÃO 
 
 
O presente documento corresponde ao Produto 3 - “Programas, Projetos e Ações 
Necessárias para Atingir os Objetivos e as Metas do PMSB e Definição das Ações 
de Emergência e Contingência”, integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) do município de Campinas/SP, pertencente à Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – UGRHI 05, administrada pelo Comitê das Bacias Hidrográficas dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – CBH-PCJ. 

 

Para a elaboração desse documento foram consideradas a Lei Federal nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o termo 

de referência, manuais técnicos do Ministério das Cidades e as diretrizes emanadas de 

reuniões prévias, entre os técnicos das Secretarias da Prefeitura de Campinas e da 

SANASA, coordenadas pela Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável – 

SVDS. 

 

O programa de trabalho proposto pela SVDS, para elaboração do PMSB, que engloba as 

áreas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, representa 

um modelo de integração entre os produtos estabelecidos no termo de referência 

sugerido pela Agência das Bacias Hidrográficas do PCJ, com inter-relação lógica e 

temporal, conforme apresentado a seguir: 

 

 Produto 1: “Diagnóstico – Caracterização do Município, Descrição e Análise 
Crítica dos Sistemas e Serviços de Saneamento Básico” 
 

 Produto 2: “Prognósticos, Objetivos e Metas” 
 

 Produto 3: “Programas e Ações Necessárias para Atingir os Objetivos e as 
Metas do PMSB e Definição das Ações de Emergência e Contingência” 

 
 Produto 4: “Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico” 
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 1. PROGRAMAS E AÇÕES PROPOSTAS  
 

Para que os objetivos e metas, estabelecidos no Plano de Saneamento Básico do 

Município de Campinas possam ser cumpridas, algumas ações deverão ser implantadas. 

Essas ações compreendem medidas estruturais, isto é, com intervenções diretas nos 

sistemas; e medidas não estruturais, as quais possibilitam a adoção de procedimentos e 

intervenções indiretas - uma ferramenta importante para a complementação das medidas 

estruturais.  

Desta forma, as ações propostas foram distribuídas em programas, que seguirão 

os princípios da universalização e integralidade, com o objetivo de abranger todo o 

município e as suas necessidades em saneamento básico. Portanto, são apresentados, a 

seguir, alguns programas, descritos de modo sucinto, que podem ser (ou já estão sendo) 

aplicados no Município de Campinas. Todas as ações podem, ou não, estar amparadas 

por uma legislação municipal e são passíveis de substituição por uma ação equivalente, 

que cumpra os objetivos propostos. 

 
1.1. PROGRAMAS COMUNS AO SANEAMENTO BÁSICO 
 A seguir, estão apresentados seis programas, comuns aos serviços de saneamento 

básico, e que devem ser desenvolvidos de forma integrada. 

 
1.1.1. PROGRAMA DE GESTÃO DO PMSB DE CAMPINAS 
 Este programa visa a implantação de algumas ações não estruturais para melhorar 

a gestão dos serviços e estruturas de saneamento no Município. 

 

Ação 1: Grupo Permanente de Trabalho do PMSB 
 Formar um grupo de trabalho permanente, com o intuito de acompanhar a 

implementação das ações, para atingir os objetivos e metas estabelecidos, além de atuar 

nas futuras revisões e atualizações do referido plano. Esse grupo também será 

responsável pela avaliação dos relatórios anuais e pela elaboração do Projeto de Lei que 

instituirá a Política Municipal de Saneamento Básico. 

As discussões, no âmbito do grupo de trabalho permanente, assim como a 

apresentação dos relatórios anuais e as revisões periódicas do PMSB deverão ocorrer 

anteriormente à discussão e aprovação da Lei Orçamentária do ano seguinte, com o 

intuito de prever a utilização de recursos municipais nas ações do PMSB. 
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 Ação 2: Sistema Municipal de Informação de Saneamento Básico  
 Desenvolver e implantar um Sistema Municipal de Informações em Saneamento 

Básico, ou seja, através da coleta, tratamento e armazenamento de dados, referentes ao 

Saneamento Básico de Campinas, será criado um banco de dados integrado e 

georreferenciado.  

 Ressalta-se que o mencionado sistema deverá ser capaz de medir a eficiência e 

eficácia no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos e que as informações 

deverão ser atualizadas periodicamente pelos prestadores de serviços e geridas pelo 

grupo de trabalho. 

 

Ação 3: Monitoramento e Avaliação dos Indicadores de Desempenho 
Estabelecer instrumentos para auxiliar a tomada de decisão e o planejamento, de 

forma a destacar e avaliar tendências. Esta ação estará pautada no: 

 Cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no PMSB; 

 Evolução na prestação dos serviços saneamento; 

 Hierarquização das áreas críticas; 

 Atualização e aprimoramento dos indicadores. 

 

Ação 4: Apoio Institucional – Capacitação e Assistência Técnica 
 Essa ação baseia-se na capacitação e qualificação dos técnicos municipais, por 

meio de parcerias, promovendo o desenvolvimento institucional. 

 

Ação 5: Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Parcerias com Universidades 
 Fomentar o estabelecimento de parcerias com as Universidades e os Institutos de 

Pesquisa, a fim de disseminar o desenvolvimento científico e tecnológico na gestão de 

políticas públicas. 

 

Ação 6: Regularização e Normatização – Medidas Não-Estruturais 
 Através de propostas do grupo de trabalho, estudar a possibilidade de criação de 

leis, decretos e normatizações que visem otimizar a prestação dos serviços relacionados 

ao saneamento básico ou viabilizar ações. 

O desenvolvimento dessa ação, não estrutural, permite com que se avance no 

sentido de regular e normatizar as obras e intervenções estruturais, propostas no PMSB. 
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1.1.2. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Este programa pretende integrar as ações de educação ambiental e comunicação 

social, a fim de qualificar a prestação dos serviços de saneamento e conscientizar a 

população sobre a sua responsabilidade socioambiental. 

 

Ação 1: Educação Ambiental – Livre  
Criar, em parceria com outras instituições, uma estrutura onde a população recebe 

capacitação e treinamento, por meio de cursos livres, realizados em escolas públicas 

municipais ou qualquer outro centro de integração da comunidade local, com temas 

ligados ao saneamento e à preservação dos recursos ambientais. 

 
Ação 2: Educação Ambiental – Jovens 

Cursos específicos, com foco no público infanto-juvenil, com temas ligados ao 

saneamento e preservação dos recursos ambientais. 

 

Ação 3: Educação Ambiental – Conselheiros 

Cursos específicos, com foco nos conselheiros (COMDEMA, CONCIDADE, 

CONGEAPA,...) sobre temas ligados ao saneamento e à preservação dos recursos 

ambientais. 

 

Ação 4: Educação Ambiental – Agenda 

Incluir, na Agenda Ambiental do município, atividades ligadas aos serviços de 

saneamento, como: oficinas, minicursos pagos ou gratuitos, concursos voltados para a 

publicidade dos serviços de saneamento (redações, fotografias, boas práticas,...) e 

eventos em geral. 

 

Ação 5: Educação Ambiental - Incentivo à Não-Geração 

O foco da ação é combater o uso excessivo de embalagens direto na fonte, por 

meio de parcerias entre as redes de distribuição (supermercados do município), a 

Administração Pública e os fabricantes dos produtos. Com isso, pode-se incentivar os 

clientes a doarem algumas embalagens que seriam descartadas nas residências. 

Paralelamente, os parceiros podem incentivar o uso de refis - o que evita o consumo de 

uma nova embalagem. 
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Ação 6: Comunicação Social 

Este item consiste em uma ação conjunta entre o grupo de trabalho e os meios de 

comunicação do município de Campinas, a fim de que se atinja a maior gama 

heterogênea de pessoas possível, ou seja, de diferentes faixas etárias, classes sociais, 

etc. 

Deste modo, todas as atividades que sejam desenvolvidas almejando a 

participação social, devem ser previamente comunicadas e divulgadas nos mais diversos 

meios, a fim de que se atinja o maior número de participantes. 

 

1.1.3. PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 Este programa pretende integrar as ações de fiscalização e licenciamento 

ambiental.  

 
Ação 1: Fiscalização 

Propor uma plataforma online e interativa, onde a população poderá descrever e 

localizar, no mapa do município, a ocorrência de problemas ligados ao saneamento. Além 

disso, as ocorrências do "156" seriam espacializadas, facilitando a gestão das áreas 

críticas. 

 

Ação 2: Licenciamento Ambiental Municipal - LAM 
 Esta ação visa prevenir os impactos ambientais, através do instrumento de 

Licenciamento Ambiental, instituído pela Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 

6.938/1981), que visa promover o controle prévio à construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental. 

 De maneira complementar, o Licenciamento Ambiental Municipal em Campinas é 

regido, atualmente, pelo Decreto Municipal nº 17.261/2011, que concebe um processo de 

avaliação preventiva dos aspectos ambientais nas diferentes fases do projeto: 

concepção/planejamento, instalação e operação. Este processo resulta na concessão das 

Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, além do acompanhamento e fiscalização 

dos impactos ambientais de um empreendimento. 
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1.1.4. PROGRAMA PLANO DAS BACIAS PCJ 

As ações do PMSB devem convergir com as ações do Plano das Bacias do PCJ, 

permitindo uma gestão integrada dos recursos ambientais nas bacias hidrográficas. O 

PMSB também deve estar alinhado com o Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos 

Hídricos para a Macrometrópole Paulista. 

 
Ação 1: Elaboração de Plano e Projetos 

O grupo de trabalho poderá atuar na elaboração de planos, projetos e termos de 

referência que serão submetidos aos órgãos de fomento, para a obtenção de recursos. As 

principais fontes de recursos são o FEHIDRO (cota CBH-PCJ) e as Cobranças PCJ 

(Paulista). Os planos e projetos devem ser voltados para a melhoria da qualidade e o uso 

racional das águas, principalmente. 

 

1.1.5. PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL 

 Dentre os programas de desempenho ambiental que o município de Campinas 

participa, que tenham relação direta com o saneamento básico, pode-se destacar o 

Programa “Município Verde Azul” da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo – SMA. Trata-se de um programa ambiental, cujos objetivos são: aumentar a 

eficiência na gestão e valorizar a participação social. 

 O Programa estimula as prefeituras a implementarem e desenvolverem uma 

Agenda Ambiental estratégica. Ao final de cada ciclo anual, os municípios são avaliados 

pela condução das ações propostas na Agenda. A partir dessa avaliação, é gerado o 

Indicador de Avaliação Ambiental – IAA. 

 A participação do Município no PMVA possibilita o acesso aos recursos do Fundo 

Estadual de Controle da Poluição – FECOP, controlado pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente. A adesão de todos os 645 municípios do Estado de São Paulo ao Programa se 

deu a partir da assinatura de um Protocolo de Intenções, onde estão propostas as 

diretivas que abordam questões ambientais prioritárias. 

 Ao todo, são 10 diretivas: Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, 

Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade Sustentável, Gestão das Águas, 

Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. 

 
Ação 1: Compartilhamento de Informações 

O PMSB e o PMVA poderão compartilhar informações, além de uma Agenda 

Ambiental em comum. 
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1.1.6. PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

 Este programa visa o atendimento da população rural, no que se refere ao 

saneamento básico, proteção e recuperação dos recursos ambientais. 

 

Ação 1: Núcleo de Apoio ao Saneamento Rural 
Diagnosticar e compor uma base de dados sobre a área rural do Município. Este 

diagnóstico permitirá priorizar ações, estabelecer metas e definir a estratégia de ação 

para um desenvolvimento sustentável no campo.   

 
Ação 2: Drenagem Rural  

Incentivar boas práticas agrícolas para otimizar o manejo do solo e das águas, ao 

valorizar e propor a adoção de técnicas como: terraceamento, dimensionamento de 

estradas rurais, sistemas agroflorestais, proteção e recuperação de nascentes e corpos 

hídricos.  

Nesse sentido, as boas práticas agrícolas serão disseminadas por meio de 

eventos, cursos e seminários. Além disso, serão estudadas propostas de compensação 

para as práticas de recuperação e proteção ambiental implementadas.  

 

Ação 3: Saneamento Rural 
Incentivar o saneamento rural, através da adoção de tecnologias unifamiliares 

como fossas biodigestoras e bacias de evapotranspiração. Estão inclusas nestas ações, a 

busca de financiamento para a implementação dessas tecnologias, além de capacitação. 

 

Ação 4: Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II 
 Incentivar a participação do município no Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável Microbacias II – Acesso ao Mercado é um projeto do Governo do Estado de 

São Paulo, com financiamento parcial do Banco Mundial, a ser executado pela Secretaria 

da Agricultura e Abastecimento, por intermédio da CATI e pela Secretaria do Meio 

Ambiente, por intermédio da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 

(CBRN), com valor total de US$ 130 milhões, com prazo de execução de um período de 

cinco anos. (2011-2015). 

 O Projeto tem como principal objetivo promover o desenvolvimento rural 
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sustentável no Estado de São Paulo, ampliando as oportunidades de emprego e renda, a 

inclusão social, a preservação dos recursos naturais e o bem-estar da comunidade. Com 

isso, busca fortalecer a posição dos agricultores familiares nas cadeias produtivas e 

reforçar sua capacidade de negociação coletiva com os operadores do mercado, para 

aumentar a competitividade da agricultura familiar paulista, melhorando, simultaneamente, 

a sustentabilidade ambiental. Assim, o Projeto tem como principais estratégias: 

 Aumentar a produtividade e melhoria da qualidade dos produtos; 

 Integrar melhores práticas de manejo do solo e da água e sistemas de produção 

mais competitivos e sustentáveis; 

 Fortalecer a capacidade organizacional e gerencial das organizações de 

produtores rurais;  

 Promover uma participação mais ativa dos agricultores familiares e suas 

organizações (associações, cooperativas). 

Quadro 1.1: Resumo dos Programas Comuns ao Saneamento Básico 

DIAGNÓSTICO / JUSTIFICATIVA OBJETIVOS AÇÕES META/PRAZO 

    

Este Objetivo está vinculado a 
manutenção (monitoramento, avaliações, 

revisões e atualizações) do Plano 
Municipal de Saneamento Básico – 

PMSB de Campinas 
 

GESTÃO DO PMSB DE 
CAMPINAS  

1: Grupo Permanente de Trabalho do PMSB  Contínuo 

2: Sistema Municipal de Informação de 
Saneamento Básico  

100 % de Implantação do Sistema  
Curto Prazo 

3: Monitoramento e Avaliação dos Indicadores de 
Desempenho  Contínuo (Anual) 

4: Apoio Institucional – Capacitação e 
Assistência Técnica  Contínuo 

5: Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
Parcerias com Universidades  Contínuo 

6: Regularização e Normatização - Medidas Não  
Estruturais  Contínuo 

    

Este Objetivo está vinculado a 
praticamente todos os Programas de 

Saneamento Básico 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

1: Educação Ambiental – Livre  

Contínuo 

2: Educação Ambiental – Jovens  

3: Educação Ambiental – Conselheiros  

4: Educação Ambiental - Agenda  

5: Educação Ambiental - Incentivo à Não 
Geração  

6: Comunicação Social  

    

Drenagem Urbana: 
(6. Ocupações de Planícies de 

Inundações) 
Resíduos Sólidos: 

(9. Controle do Descarte Irregular de RS) 

FISCALIZAÇÃO E 
LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL  

1: Fiscalização on-line  100 % do Programa  
Curto Prazo 

2: Licenciamento Ambiental Municipal - LAM  Contínuo 
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Quadro 1.1: Resumo dos Programas Comuns ao Saneamento Básico (Continuação) 

DIAGNÓSTICO / JUSTIFICATIVA OBJETIVOS AÇÕES META/PRAZO 

    

Artigo 19 da Lei Federal 11.445/07 
§ 3o Os planos de saneamento básico 
deverão ser compatíveis com os planos 

das bacias hidrográficas em que 
estiverem inseridos. 

PLANO DAS BACIAS PCJ  1: Elaboração de Planos e Projetos  Contínuo 

    

Este Objetivo, iniciado em 2011 no 
Município, envolve ações (diretrizes) em 
dez áreas relacionadas ao Saneamento 

Ambiental. 

PROGRAMA MUNICÍPIO 
VERDE AZUL  1: Compartilhamento de Informações  Contínuo 

    

Drenagem Urbana: 
(5. Controle de Erosões e 

Assoreamentos) 
Resíduos Sólidos: 

(2. Limpeza e Manejo de RS na Área 
Rural) 

SANEAMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL  

1: Núcleo de Apoio ao Saneamento Rural  100 % do Programa  
Curto Prazo 

2: Drenagem Rural  Contínuo 
(Após a criação do Núcleo de Apoio) 

3: Saneamento Rural  Contínuo 
(Após a criação do Núcleo de Apoio) 

4: Desenvolvimento Rural Sustentável –  
Microbacias II  Contínuo 
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1.2. PROGRAMAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
A proposta de obras do sistema de água apresentado pela SANASA é composta de 

melhorias e ampliações em algumas etapas do abastecimento público, contemplando 

captação, adução, subadução, reservação e distribuição de água, com o objetivo de 

alcançar a melhoria operacional dos setores de abastecimento da cidade, beneficiando 

uma população aproximada de 1,1 milhões de habitantes. 

Algumas obras e seus custos foram estimados, portanto estarão sujeitos a 

alterações quando da elaboração dos projetos básicos e/ou executivos. Tais projetos 

também poderão sofrer alterações quando das análises de viabilidade técnica e financeira 

das obras, provocando modificações nas diretrizes de atendimento. 

O cumprimento de todas as metas está diretamente relacionado ao aporte de 

recursos financeiros junto aos governos estadual, federal e instituições financeiras. 

 
1.2.1. PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O referido Programa esta dividido em quatro Subprogramas: Capitação, Adução, 

Reservação e Distribuição.  

 
a) CAPTAÇÃO 
Em 2018, na renovação das vazões de outorga dos Rios Atibaia e Capivari junto ao 

DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), será solicitado o aumento da vazão 

de captação do rio Atibaia. A fim de atender ao crescimento populacional observado nos 

últimos anos e a projeção de aumento da demanda, conforme apresentado no item 2.4.1 

Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Produto 2: 
“Prognósticos, Objetivos e Metas” do PMSB de Campinas. 

 
Ação 1: Adutora Bruta ARA 6 para as ETAs 3 E 4 

A Adutora por Recalque de Água Bruta 6 (ARA 6) com diâmetro de 40’ (1.000 mm) 

deverá ser construída em aço soldado e instalada em paralelo às ARAs 4 e 5 (dentro de 

faixa de servidão existente), com extensão de 2.750 metros e ampliação da adução para 

atender uma vazão da ordem de 4,0 m³/s para as ETAs 3 e 4. 
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Figura 1.1: Adutora de Recalque de Água Bruta. 
 
Ação 2: Estudo de Novas Alternativas para Ampliação das Vazões Captadas 

Quando do vencimento da outorga no ano de 2018, da captação nos mananciais 

superficiais para o município de Campinas, deverão ser estudadas novas alternativas 

para a ampliação das vazões de captação de água bruta. 

No Plano de Bacias recentemente editado pelo Comitê PCJ, prevê-se a necessidade 

de implantação de obras hidráulicas para reservação de água bruta e regularização dos 

cursos d’água. Assim, somente após a definição deste plano global para a bacia, é que 

poderemos definir como se dará a ampliação de nossa captação para atender a crescente 

demanda. As alternativas em estudo são: 

a) Regularização da vazão a partir da implantação dos Reservatórios de Pedreira 

(rio Jaguari) e de Duas Pontes (rio Camanducaia), a serem construídos pelo Governo do 

Estado de São Paulo. Dependendo, ainda, de grandes investimentos para construção do 

sistema adutor a partir do município de Pedreira até o município de Campinas. 

b) Ainda, no Plano Diretor de Abastecimento de Campinas, elaborado em 1992, 

previa-se a possibilidade de implantar uma nova captação para Campinas no rio Jaguari, 

que também deve ser reavaliada. 

A responsabilidade da SABESP em reduzir sua dependência em relação ao sistema 

Cantareira, conforme cita a Portaria DAEE nº 1213/2004 de outorga da SABESP, sobre o 
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cumprimento de condicionantes, propiciando um aumento da disponibilidade hídrica no rio 

Atibaia, de tal forma que não haja necessidade de Campinas e Região construírem 

sistemas adutores que extrapolem seus limites, para captar água no rio Jaguari. 

 
b) ADUÇÃO 

 
Ação 1: Subadutora São Bernardo – DIC II 
A região sul do município de Campinas, onde se localiza o DIC – Distrito Industrial de 

Campinas e o Aeroporto Internacional de Viracopos, é predominantemente atendida pelo 

Sistema de Abastecimento do rio Capivari. Entretanto, como o rio Capivari não dispõe de 

quantidade e qualidade para fazer frente ao acréscimo de consumo decorrente da 

ampliação, atualmente em andamento, do referido aeroporto e de outros 

empreendimentos que deverão se instalar em seu entorno, faz-se necessária a 

implantação de uma nova fonte de abastecimento para esta região. 

Assim, deveremos implantar a subadutora São Bernardo – DIC II, com as seguintes 

características: um trecho inicial de 7.221,50 m de extensão no diâmetro de 800 mm, em 

aço, e posteriormente subdividida em dois tramos de 600 mm de diâmetro, sendo que o 

primeiro tramo com 410,70 m de extensão, reforçará abastecimento do Setor de DIC V, 

através do Centro de Reservação do mesmo nome e o segundo tramo com 3.127,00 m de 

extensão, reforçará o Setor de Abastecimento ETA DIC. 
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Figura 1.2: Subadutora São Bernardo – DIC II. 
 
Ação 2: Subadutora PUCC 

Para o atendimento da região entre a Rodovia Campinas-Mogi e a Estrada da 

Rhodia, localizada desde o Campus 1 da Universidade PUC – Campinas, até as 

proximidades dos bairros Village Campinas, Vale das Garças, Chácaras Leandro, 

Estância Paraíso e outros, além de novos empreendimentos, como loteamento Santa 

Paula, Hospital Alfa HSL, Bonome, Moinho de Vento, entre outros, está prevista a 

implantação da subadutora PUCC composta dos seguintes trechos: 200 m x 800 mm; 

7.860 m x 500 mm; 660 m x 450 mm; 2.899 m x 400 mm; 772 m x 250 mm.  Seu trecho 

inicial será conectado ao novo Centro de Reservação e Distribuição (CRD) PUCC a ser 

implantado, conforme descrito mais adiante. 

 
Ação 3: Subadutora Monte Belo 

Para complementação do sistema de abastecimento do Jd. Monte Belo, faz-se 

necessária a implantação do trecho final da subadutora Monte Belo com 1.900 m de 

extensão e 250 mm de diâmetro. Entre o ponto final do trecho existente e o inicio do 
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prolongamento desta subadutora, deverá ser instalado um reservatório apoiado de 200 m³ 

que servirá de poço de sucção, além de uma Estação Elevatória necessária para recalcar 

água até o novo CRD Monte Belo, conforme descrito mais adiante. 

Estas obras além de atender as necessidades do Jd. Monte Belo possibilitarão a 

implantação dos sistemas de abastecimento para a Chácaras Gargantilha e para o 

Bananal/Carlos Gomes. 

 
Ação 4: Subadutora Gargantilha 

A ser implantada a partir do futuro CRD - Centro de Reservação Monte Belo a 

subadutora Gargantilha terá uma extensão de 4.000 m com tubos de 200 mm de 

diâmetro, que juntamente com uma Estação Elevatória, abastecerão o CRD Gargantilha a 

ser implantado no loteamento com mesmo nome. 

 
Ação 5: Subadutora Bananal 

A ser implantada a partir do futuro Centro de Reservação Monte Belo, a subadutora 

Bananal deverá operar por gravidade, com 7.150 m de extensão e tubulação de 150 mm 

de diâmetro. Para adequação das pressões nesta subadutora estão previstas a instalação 

de duas válvulas redutoras de pressão. 

 
 
Ação 6: Subadutora Estância Paraíso 

De acordo com o último estudo de concepção para implantação do Setor de 

Abastecimento PUCC, elaborado quando da definição da Diretriz de Abastecimento nº 

2.035 – Revisão 1 – Ago/11, para atender ao loteamento Estância Paraíso, além da 

implantação da subadutora PUCC no seu trecho inicial de 500 mm, tem-se que implantar 

uma derivação desta subadutora, composta pelos trechos: 607 m x 300 mm e 1.465 m x 

250 mm. 

 
Ação 7: Subadutora Village Campinas 

Para atender ao loteamento Village Campinas, hoje provisoriamente atendido 

através de um poço tubular profundo, em conjunto com o futuro loteamento Santa Paula, 

prevê-se a implantação da subadutora Village Campinas composta pelos seguintes 

trechos: 4.650 m x 250 mm; 94 m x 200 mm. Esta subadutora deverá ser implantada a 

partir de derivação da subadutora de 300 mm de diâmetro existente na Estrada da 



23Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas

Rhodia, no ponto próximo ao loteamento Res. Terras do Barão. 

 
c) RESERVAÇÃO 
Muito embora o volume total de reservação existente seja adequado aos valores de 

máxima diários produzidos atualmente, alguns setores de abastecimento não dispõem de 

um Centro de Reservação, dentre os quais poderemos citar os setores: Nova Europa, São 

Vicente, João Erbolato, DIC, Taquaral e São Conrado. Além disso, o setor PUCC não 

possui volume de reservação adequado. 

Abaixo estão relacionadas às obras de melhoria e ampliação do sistema de 

reservação, classificadas em reforma e recuperação das unidades existentes e novas 

unidades a serem implantadas. No sentido de ampliar a capacidade de reservação, seja 

em setores aonde já existem unidades implantadas ou em setores que ainda não dispõe 

de reservação, relacionamos no quadro abaixo as obras previstas e seus respectivos 

custos. 

 
Quadro 1.2: Reservatórios a Executar 

LOCAL PROJETO VOLUME TIPO 

CRD Nova Europa OK 2.000 m³ Metálico 
CRD São Vicente OK 3.500 m³ Metálico 
CRD ETA-DIC OK 2.600 m³ Concreto 
CRD João Erbolato-Norte/Sul OK 2.500 m³ Metálico 
CRD São Conrado OK 900 m³ Concreto 
CRD PUCC A elaborar 3.000 m³ - 

CRD Taquaral A elaborar 6.000 m³ - 

TOTAL                                       20.500 m³ 

 

Para implantação dos reservatórios Nova Europa, São Vicente, DIC, João Erbolato, 

São Conrado e Taquaral a SANASA já dispõe das áreas necessárias. 

A seguir é apresentado um mapa do município de Campinas com a localização das 

obras propostas acima. 
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Figura 1.3: Novos Reservatórios. 
 

d) REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
Para atingir cobertura de 100% da zona urbana do município, será necessária a 

ampliação da malha de distribuição para os bairros abaixo relacionados. 
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Figura 1.4: Rede de Distribuição. 
 
Ação 1: Recanto Colina Verde 

Para interligação deste bairro ao sistema público de abastecimento, a SANASA 

elaborou o projeto Básico detalhado nº 20070242, com as seguintes características: 

- Linha de Alimentação com tubulação de 150 mm de diâmetro e 1.135 m de 

extensão, com trecho a ser implantado em faixa de servidão a ser instituída; 

- Rede de distribuição com 1.772 m de tubos de 50 mm, 352 m com tubos de 75 mm 

e 455 m com tubos de 100 mm. Prevê-se ainda, a necessidade de implantação de 01 

válvula redutora de pressão para adequação das pressões na rede de distribuição. 

 
Ação 2: Vale das Garças 

Tendo em vista que não dispomos de projeto para implantação de rede de 

distribuição de água para este bairro, estimamos as seguintes obras: 

- Linha de Alimentação: Aproveitando a linha de recalque existente e desativada no 

bairro vizinho Village Campinas de 1.772 m x 100 mm, deverá ser prolongada até o bairro 

Vale das Garças em 799 m. 
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- Rede de Distribuição: 6.653 m x 50 mm e 850 m x 75 mm. 

Ação 3: Estância Paraíso 
A implantação da rede de distribuição interna do loteamento Estância Paraíso não foi 

considerada, pois esta obra é de total responsabilidade do empreendedor do loteamento. 

 
Ação 4: Chácara Recreio Santa Fé 

A implantação da rede de distribuição de água neste loteamento não foi totalmente 

considerada tendo em vista que este o loteamento se localiza parcialmente dentro da 

envoltória de proteção do aterro de resíduos sólidos urbanos de Campinas, denominado 

Complexo Delta.  

Por sua localização próxima ao sistema de abastecimento de Monte-Mor e distante 

do sistema de abastecimento Campinas, existe a possibilidade de que o mesmo seja 

atendido pelo município vizinho, dependendo de elaboração de Termo de Cooperação 

Técnico entre os municípios. Estima-se a necessidade de implantação de 700 m x 75 mm 

e 1.100 m x 50 mm. 

 

Ação 5: Chácara Gargantilha 
A implantação da rede de distribuição de água da Chácara Gargantilha depende da 

conclusão das obras do sistema de abastecimento do loteamento Monte Belo, conforme 

descrito anteriormente. O sistema de abastecimento da Chác. Gargantilha será composto 

de: 

- Centro de Reservação Gargantilha, com reservatório apoiado de 200 m³, 

reservatório elevado de 25 m³ e estação elevatória; 

- Rede de distribuição: 12.193 m x 50 mm; 3.413 m x 75 mm; 2.806 m x 100 mm; 

1.649 m x 150 mm e 168 m x 200 mm. 

 

Ação 6: Bananal/Carlos Gomes 
A implantação do sistema de abastecimento do loteamento Bananal/Carlos Gomes 

depende da conclusão das obras do sistema de abastecimento do loteamento Monte 

Belo, apresentadas anteriormente. Para o abastecimento do loteamento Bananal/Carlos 

Gomes são necessárias as seguintes obras: 

- Rede de distribuição 3.800 m x 50 mm; 1.010 m x 75 mm; 405 m x 100 mm e 750 

m x 150 mm. 
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Ação 7: Morada das Nascentes (Joaquim Egídio) 
Conforme previsto na Diretriz para Abastecimento deste bairro, elaborada em 

Dez/2011, são necessárias as seguintes obras: 

- Obras externas: 

Trecho A-B – 300 mm x 202 m (travessia sobre rio Atibaia); 

Trecho B-C – 400 mm x 86 m com travessia sob córrego; 

Trecho C-D – 400 mm x 618 m (executado); 

Trecho D-E – 400 mm x 684 m; 

Trecho E-F – 250 mm x 1.507 m, com travessia sob córrego; 

Trecho F-I – 250 mm x 480 m; 

Trecho I-L – 150 mm x 1.800 m, com travessia sob córrego. 

-Obras Internas: 

Reservatório Apoiado de 80 m³; 

Casa de Bombas para Q= 3,759 l/s; 

Linha de recalque 100 mm x 1.300 m; 

Reservatório elevado de 50 m³. 

-Rede de Distribuição: 

50 mm x 10.558m; 

75 mm x 2.213 m; 

100 mm x 473 m; 

150 mm x 1.073 m. 

 
Ação 8: Recanto da Fortuna 

Para complementar a rede de distribuição do loteamento Recanto da Fortuna, 

conforme projeto nº 20130103, será necessária a seguinte obra: 

- Rede de Distribuição: 

50 mm x 1.295 m; 

75 mm x 560 m. 

 
Ação 9: Jardim Sta Maria I 

Localizado no extremo Sul do município, para abastecer este loteamento serão 

necessárias as seguintes obras, conforme previsto no projeto nº 20060143: 

- Linha de Alimentação: 960 m x 150 mm, com travessia sob a Rodovia Santos 

Dumont; 
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- Rede de Distribuição: 130 m x 100 mm, 435 m x 75 mm e 1684 m x 50 mm. 

 
 
Ação 10: Chácara São Martinho 

Não existe projeto de rede de distribuição de água para este bairro, entretanto 

estima-se a necessidade de implantação da rede de abastecimento com as seguintes 

características: 50 mm x 7.928 m, 75 mm x 1.596 m, 100 mm x 1.240 m e 150 mm x 400 

m. 

 
Ação 11: Jardim Maringá 

Não existe projeto de rede de distribuição de água para este bairro, entretanto 

estima-se a necessidade de implantação da rede de abastecimento com 2.210 m de 

extensão, nos diâmetros de 50 e 75 mm. 

 
Ação 12: Jardim Marialva 

Não existe projeto de rede de distribuição de água para este bairro, entretanto 

estima-se a necessidade de implantação da rede de abastecimento com 1.412 m de 

extensão, nos diâmetros de 50 e 75 mm. 

 
Ação 13: Jardim Monte Alto 

A implantação da rede de distribuição de água neste loteamento não foi considerada 

tendo em vista que o loteamento Jardim Monte Alto se localiza dentro da envoltória de 

proteção do aterro de resíduos sólidos urbanos de Campinas, denominado Complexo 

Delta.  

Como não existe projeto para implantação de sistema de abastecimento deste 

bairro, estima-se a necessidade de implantação da rede de distribuição e linha de 

alimentação a partir da rede do bairro vizinho Parque Fazendinha, com aproximadamente 

1.412 m de extensão, nos diâmetros de 50, 75, 100 e 150 mm. Para atender a parte mais 

elevada do loteamento será necessária a implantação de um booster. 

 
Ação 14: Chácara Morumbi 

Em 2.007, a SANASA elaborou o projeto nº 20070196 para implantação de rede de 

distribuição, entretanto, até a presente data a rede não foi implantada devido a baixa 

ocupação. A rede de distribuição prevista é composta por 2.767 m x 50 mm; 175 m x 75 
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mm; 326 m x 100 mm e 13 m x 150 mm. 

 
Ação 15: Pq. Xangrilá/Luciamar 

A SANASA elaborou o projeto nº 20080008, para implantação da rede de distribuição 

de água neste bairro, com as seguintes características: 10.798 m x 50 mm; 3.378 m x 75 

mm; 689 m x 100 mm, 786 m x 150 mm e 1.060 m x 250 mm. Para adequação das 

pressões estão previstas 03 VRP - Válvulas Redutoras de Pressão. 

 

1.2.2. PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA – PSA  
A Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos 

de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, estabelece, em seu artigo 13, as competências do responsável pelo sistema 

de abastecimento dos municípios, definindo: 
“IV - manter avaliação sistemática do sistema ou solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água, sob a perspectiva dos riscos à saúde, com base nos seguintes 

critérios: 

a) ocupação da bacia contribuinte ao manancial; 

b) histórico das características das águas; 

c) características físicas do sistema; 

d) práticas operacionais; e 

e) na qualidade da água distribuída, conforme os princípios dos Planos de Segurança da 
Água (PSA), recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ou definidos em 

diretrizes vigentes no País;” 

 

Cabe ressaltar que esta portaria, que se aplica à água destinada ao consumo 

humano proveniente de sistema e solução alternativa de abastecimento de água, foi 

trabalhada de forma a ter como pano de fundo o Plano de Segurança da Água – PSA 

(OMS, 2009). Tal fato culminou em trabalhos técnicos, tais como oficinas e workshops, 

recentemente realizados pela ABES, bem como pelo Ministério da Saúde (12/2011; 2012).  

Para tanto, estudos iniciais da avaliação de riscos quantitativos e qualitativos 

microbiológicos e químicos, tornam-se ferramentas essenciais para a composição do 

PSA, permitindo uma investigação da qualidade da água de abastecimento em todo seu 

contexto da captação a torneira do consumidor. 

No Brasil existem poucos estudos relativos aos Planos de Segurança da Água, 

destacando-se o trabalho que está sendo desenvolvido para a Estação de Tratamento de 
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Água da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Este estudo tem por 

finalidade a aplicação da metodologia de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 

na produção de água para consumo humano, utilizando a metodologia do Plano de 

Segurança da Água proposta pelos Guias da Organização Mundial de Saúde. 

  a) Objetivo 
A Organização Mundial de Saúde - OMS define o Plano de Segurança da Água 

como um plano que identifica os riscos em todo o sistema de abastecimento de água, 

desde a captação até a distribuição final, ordenando os riscos de acordo com suas 

prioridades e definindo pontos de controle críticos e medidas necessárias para reduzir os 

riscos identificados. 

O Plano de Segurança da Água tem como objetivo principal a definição de 

procedimentos e metodologias visando minimizar riscos e imprevistos de forma a garantir 

o atendimento à população com água potável, para tanto há a necessidade de que seja 

criada uma estrutura organizada para o gerenciamento e operacionalização destes 

procedimentos e métodos. 

 
b) Metodologia 
O desenvolvimento do Plano de Segurança da Água para o município de Campinas 

segue as recomendações do Manual para o desenvolvimento e implementação de Planos 

de Segurança da Água, editado pela Organização Mundial de Saúde e Associação 

Internacional da Água – IWA, em 2009. 
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Figura 1.5: Representação esquemática do Plano de Segurança da Água. 
 

A implementação do Plano de Segurança da Água contempla as seguintes fases: 

 Estabelecimento de objetivos para a qualidade da água destinada ao consumo 

humano, no contexto de saúde pública; 

 Avaliação do sistema, visando assegurar a qualidade da água no sistema de 

abastecimento, atendendo as normas e padrões vigentes. Esta avaliação deve 

contemplar ainda os sistemas projetados; 

 Monitoramento operacional, com a identificação de medidas de controle que visam 

atingir os objetivos de qualidade, na perspectiva da saúde pública. Esta etapa inclui 

a metodologia de avaliação e gestão de riscos; 

 Preparação de Planos de Gestão, com a descrição de ações de rotina e de 

condições excepcionais, com o desenvolvimento de planos de monitoramento e 

comunicação; 

 Desenvolvimento de sistema de vigilância e controle dos planos de segurança. 
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Quadro 1.3: Esquema geral para o desenvolvimento do Plano de 
Segurança da Água 

 
ETAPA OBJETIVO INFORMAÇÃO 

Avaliação do 
Sistema 

Assegurar que o sistema de  
abastecimento de água, como um 
 todo, forneça água com qualidade 

e quantidade, garantindo o 
cumprimento dos objetivos 

de saúde estabelecidos. 

 - Identificação dos perigos; 
 - Caracterização de riscos; 

 - Identificação e avaliação de 
medidas de controle. 

Monitoramento 
Operacional 

Garantir o controle dos riscos  
detectados e assegurar os 

objetivos de qualidade da água. 

 - Estabelecimento de limites críticos; 
 - Estabelecimento de procedimentos 

de monitoramento; 
 - Estabelecimento de ações corretivas. 

Planos  
de 

Gestão 

Assegurar que sejam definidas as 
ações necessárias, detalhados os 
procedimentos de documentação  
e avaliação das ações e definidos 

os procedimentos de 
monitoramento do sistema. 

 - Estabelecimento de procedimentos 
para a gestão de rotinas; 

 - Estabelecimento de procedimentos 
para a gestão em condições 

excepcionais; 
 - Estabelecimento de documentação e 
de procedimentos de documentação. 

     Fonte: Vieira; Morais (2005) - Modificado. 
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  c) Estruturação do Plano de Segurança da Água 
O esquema a seguir demonstra o sistema de abastecimento e os aspectos a serem 

considerados na gestão de riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.6: Estrutura do Plano de Segurança da Água. 

 
d) Etapas Preliminares 
d1) Constituição da Equipe 

 Definição de pessoal capacitado para definir e prevenir os perigos inerentes a cada 

etapa do sistema; 

 Definição de pessoal com autoridade para implementar alterações necessárias 

para garantir o cumprimento dos objetivos de qualidade; 
 Definição de responsáveis pelas operações diárias do sistema.  

 
d2) Sistema 
Descrição do sistema de abastecimento, detalhando o estado em que se 

Sistema de Distribuição 
 Monitoramento operacional; 
 Monitoramento de qualidade 
da água; 

 Identificação de pontos 
críticos. 

Sistema de Captação e Tratamento 
 Monitoramento operacional; 
 Diagnóstico do sistema de captação e 
tratamento; 

 Monitoramento de qualidade da água; 
 Identificação de pontos críticos. 

 Monitoramento operacional; 
 Controle de níveis de armaze-
namento; 

 Monitoramento de qualidade 
da água; 

 Identificação de pontos críticos. 

Recursos Hídricos 
 Gestão de bacia hidrográ-
fica; 

 Monitoramento da quali-
dade da água bruta; 

 Identificação de pontos 
críticos. 
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encontram as diversas etapas dos processos, incluindo fluxogramas de processos e 

esquemas gerais, desde a fonte até o consumidor.  

É importante que seja feita uma avaliação da fonte de abastecimento, com o 

levantamento das atividades existentes na bacia hidrográfica com potencial de 

contaminação. 

 
d3) Processo 
Construção e validação do diagrama de fluxo do sistema de abastecimento, 

detalhando de forma clara e sequencial todas as etapas envolvidas no processo, de forma 

a possibilitar a identificação de perigos e pontos de controle. 

 
d4) Avaliação do Sistema 
Identificação de perigos, com base nas informações constantes no diagrama de 

fluxo. Devem ser considerados todos os potenciais perigos biológicos, físicos, químicos e 

radiológicos suscetíveis ao sistema de abastecimento, destacando-se: 

 Identificação de perigos na fonte; 

 Identificação de perigos no processo de tratamento; 

 Identificação de perigos no sistema de distribuição até o consumidor final. 

Caracterização de riscos, com a definição de medidas de controle em função da 

priorização de riscos associados a um perigo ou evento perigoso1. 

Identificação e avaliação de medidas de controle, com a priorização de riscos e a 

elaboração de uma matriz de classificação de riscos, como exemplificada no quadro a 

seguir. 

Quadro 1.4: Matriz de Classificação de Riscos 
PROBABILIDADE 

DE 
OCORRÊNCIA 

SEVERIDADE DAS CONSEQUENCIAS 

Insignificante Pequena Moderada Grande Catastrófica 

Quase Certa Baixo Moderado Elevado Extremo Extremo 
Muito Provável Baixo Moderado Elevado Extremo Extremo 

Provável Baixo Moderado Moderado Elevado Elevado 
Pouco Provável Baixo Baixo Moderado Moderado Moderado 

Raro Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo 
                  Fonte: Vieira; Morais (2005). 
 

                                                 
1 Considera-se um risco como sendo a probabilidade de ocorrência de um perigo causador de danos a uma certa 
população a ele exposta num determinado intervalo de tempo e considerando a magnitude desse dano. Um risco pode, 
assim, traduzir-se pelo produto da probabilidade de ocorrência de um acontecimento indesejado pelo respectivo efeito 
causado numa determinada população. (Planos de Segurança da Água para Consumo Humano em Sistemas Públicos de 
Abastecimento, IRAR e Universidade do Minho, p. 22). 
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Nesta fase deverão ser definidos os Pontos de Controle Críticos – PCC, com a 

identificação dos eventos onde são necessárias ações para prevenir, reduzir ou eliminar 

perigos. Deverão, ainda, ser identificadas as medidas de controle existentes para cada 

perigo em todos os componentes do sistema de abastecimento, desde a captação até a 

distribuição final ao consumidor, avaliando a eficácia destas medidas e identificando 

medidas alternativas no caso de adoção de melhorias no sistema. 

 
d5) Monitoramento Operacional 
Deverão ser definidos procedimentos para avaliação do sistema, com a finalidade 

de garantir seu funcionamento: 

 Definição de Limites Críticos – LC, garantindo o cumprimento dos 

objetivos da qualidade; 

 Estabelecimentos de procedimentos de monitoramento, definindo: 

 Parâmetros a monitorar; 

 Locais e freqüência de amostragem; 

 Métodos de amostragem e equipamento utilizado; 

 Programação de amostragem; 

 Procedimentos para controle de qualidade dos métodos analíticos; 

 Requisitos para verificação e interpretação de resultados; 

 Responsabilidades e qualificações necessárias de pessoal; 

 Requisitos para documentação e gestão de registros; 

 Requisitos para relatórios e comunicação de resultados. 

 Estabelecimento de ações corretivas quando ocorrerem situações em 

que os LCs forem ultrapassados, de forma a evitar situações 

catastróficas. 

 

d6) Planos de Gestão 
Deverão ser desenvolvidos Planos de Gestão que contemplem as ações definidas 

e documentem a avaliação e monitoramento do sistema, os procedimentos 

sistematizados para a gestão da qualidade da água e os planos de emergência. Os 

Planos de Gestão deverão incluir ainda os procedimentos para validação e verificação 

sistemática do Plano de Segurança da Água. 



36 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas

  e) Cronograma de implantação 
No início de março de 2012, teve início a implantação do Plano de Segurança da 

Água (PSA) em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial 

da Saúde. O PSA visa identificar os riscos em todo sistema de abastecimento de água, 

desde a captação até a distribuição final priorizando e definindo pontos de controle 

críticos e medidas, procedimentos e metodologias para minimizar os riscos e imprevistos 

de maneira a garantir o atendimento à população com água potável. O processo de 

implantação do PSA será efetivado até o ano de 2015. Após sua implantação será iniciado 

o processo de avaliação, medição, ajustes e aprimoramento do plano. 

Os Planos de Segurança da Água consistem em importantes instrumentos de 

avaliação de riscos ao longo de todo o sistema de abastecimento de água, sendo que 

atualmente este instrumento tem sido amplamente discutido e referendado como um 

elemento fundamental para garantir a qualidade da água para consumo humano. 

O presente Plano de Segurança da Água pretende fornecer os instrumentos 

necessários para a minimização de riscos à qualidade da água, com a definição de ações 

que possibilitem a minimização da contaminação no manancial contribuinte e a prevenção 

e redução de perigos nos processos de tratamento e distribuição de água. 

 

1.2.3. PROGRAMA DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA 
A SANASA implantou, em 1994, o Programa de Combate às Perdas de Água, e 

desde então vem atuando de forma contínua, para melhoria da eficiência operacional do 

sistema de abastecimento, visando reduzir perdas físicas, trazendo como resultado direto 

a redução de custos e impactos ambientais, e reduzir perdas não físicas, possibilitando a 

recuperação de faturamento. 

Em 2007, foi introduzido à análise sistemática dos parâmetros técnicos e 

operacionais do sistema de água. Esta gestão permite identificar pontos críticos e 

diagnosticar as causas, a fim de possibilitar a correção de falhas ou adoção de melhorias, 

objetivando menor custo, menor tempo de implantação, resultado eficaz, promovendo a 

sustentabilidade do serviço prestado e satisfação do cliente.   

As principais ações para melhoria da eficiência do sistema de abastecimento, 

recomendadas no Plano Diretor de Controle de Perdas da SANASA, e que estão 

implantadas de forma perene na empresa, são: Micromedição; Cadastro Técnico; 

Telemetria, Telecomando e Automação; Setorização e Redução de Pressão na rede de 

distribuição; Detecção de vazamentos não visíveis; Teste de Estanqueidade em novas 
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redes; Readequação de redes e ramais; Controle da utilização de água em processos; 

Implantação de Estruturas de Controle; etc. 

O Programa de Combate e Controle das Perdas trata-se de programa continuo, com 

uma previsão anual de substituição de redes de distribuição de água de aproximadamente 

70 quilômetros. 

Obras em andamento ou prevista em curto prazo, referentes ao Programa de 

Combate às Perdas: 

 
Ação 1: Jardim das Oliveiras 

Implantação de monitoramento de vazão com substituição de redes e ramais do 

Jardim das Oliveiras (Contrato 356.863-66/2011, OGU): 

Redes L = 12.189,00 m, Ligações 1239 un,  

População beneficiada = 8.044 hab. 

Valor Total: R$ 4.218.056,68. 

Valor de Repasse: R$ 2.109.028,34 

Recursos Próprios: R$ 2.109.028,34 

Início: Previsto Ago/2013. 

Término: Jun/2014. 

Estágio atual – Empresa em fase de integração para início das obras. 

 
Ação 2: Jardim Nova Europa – Bloco 1 

Implantação de monitoramento de vazão com substituição de redes e ramais do 

Jardim Nova Europa - bloco 1 (Contrato 001/2011, REÁGUA): 

Redes L = 7.887,00 m, Ligações 519 un, População beneficiada = 2.076 hab. 

Valor Total: R$ 3.281.497,53. 

Valor de Repasse: R$ 2.339.515,16. 

Recursos Próprios: R$ 941.982,37. 

Início: Previsto Jul/2013.     Término: Jun/2014. 

Estágio atual – Empresa em fase de integração para início das obras. 

 
Ação 3: Setor Chapadão 

Setorização com implantação de válvula redutora de pressão e substituição de redes 

e ramais do Setor Chapadão (Contrato 129/2012, FEHIDRO): 

Redes L = 12.505,00 m, Ligações 723 un, População beneficiada = 4.024 hab. 
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Valor Total: R$ 4.606.330,90. 

Valor de Repasse: R$ 2.212.375,10. 

Recursos Próprios: R$ 2.393.955,80. 

Início: Previsto Jul/2013.     Término: Abr/2014. 

Estágio atual – Empresa em fase de integração para início das obras. 

 
Ação 4: Vila Joaquim Inácio 

Setorização com implantação de válvula redutora de pressão e substituição de redes 

e ramais da Vila Joaquim Inácio (Contrato 385.888-64/2012, Cobrança Federal): 

Redes L = 10.096,00 m, Ligações 683 un, População beneficiada = 2.732 hab. 

Valor Total: R$ 4.329.466,36. 

Valor de Repasse: R$ 2.593.350,35. 

Recursos Próprios: R$ 1.736.116,01. 

Início: Iniciada em Jun/2013.     Término: Mai/2014. 

Estágio atual – Empresa em fase de integração para início das obras. 

 
Ação 5: Jardim Nova Europa – Bloco 2 

Setorização com implantação de válvula redutora de pressão e substituição de redes 

e ramais do Jardim Nova Europa - Bloco 2 (Contrato FEHIDRO 071/2013, Cobrança 

Paulista): 

Redes L = 13.650,00 m, Ligações 1.223 un, População beneficiada = 4.892 hab. 

Valor Total: R$ 5.521.291,83. 

Valor de Repasse: R$ 2.991.861,94. 

Recursos Próprios: R$ 2.529.429,89. 

Início Previsto: Dez/2013.   Término: Dez/2014. 

Estágio atual – Em licitação. A Habilitação foi publicada em 31/07/2013 no DOM. 

 
Ação 6: Jardim Eulina 

Setorização com implantação de válvula redutora de pressão e substituição de redes 

e ramais do Jardim Eulina (Contrato 2013/5653-00-0, Recursos Próprios): 

Redes L = 6.048,00 m, Ligações 488 un, População beneficiada = 1.952 hab. 

Valor Total: R$ 1.862.399,91. 

Recursos Próprios: R$ 1.862.399,91. 

Início: Previsão Jul/2013.   Término: Dez/2013. 
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Estágio atual – Empresa em fase de integração para início das obras. 

 
Ação 7: Jardim IV Centenário 

Setorização com implantação de válvula redutora de pressão e substituição de redes 

e ramais do Jardim IV Centenário (Recursos Próprios): 

Redes L = 3.319,00 m, Ligações 344 un, População beneficiada = 1.376 hab. 

Valor Total: R$ 1.277.155,68. 

Recursos Próprios: R$ 1.277.155,68. 

Início: Previsão Nov/2013.     Término: Mar/2014. 

Estágio atual – Em licitação. 

Em continuidade ao Programa de Combate e Controle das Perdas, a SANASA prevê 

um total de substituição de redes de distribuição de água de 71.900 metros, assim 

distribuídos: 

 

 
 

Figura 1.7: Substituição de Redes de Distribuição. 
 
Ação 8: Nova Campinas I e II 

Substituição de rede de cimento amianto deterioradas na região da Nova Campinas I 



40 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas

e II, com projeto nº 20120170 e 20120177, com extensão de 34.418 metros, diâmetros de 

63, 90 e 110 mm em PEAD. 

Ação 9: Jardim Planalto 
Substituição de rede de cimento amianto deterioradas na região do Jardim Planalto, 

com projeto nº 20120133, com extensão de 7.789 metros, diâmetros de 63, 90, 110 e 160 

mm em PEAD. 

Ação 10: Palo Alto (Paineiras) 
Substituição de rede de cimento amianto deterioradas na região do Palo Alto, com 

projeto nº 20120161, com extensão de 6.446 metros, diâmetros de 63, 90, 110 e 160 mm 

em PEAD. 

 
Ação 11: Jardim Primavera 

Substituição de rede de cimento amianto deterioradas na região do Jardim 

Primavera, com projeto nº 20120246, com extensão de 3.491 metros, diâmetros de 63, 

90, 110 e 160 mm em PEAD. 

 
Ação 12: Jardim Paulistano 

Substituição de rede de cimento amianto deterioradas na região do Jardim 

Paulistano, com projeto nº 20120249, com extensão de 12.671 metros, diâmetros de 63, 

90, 110 e 160 mm em PEAD. 

 
Ação 13: Vila Carminha 

Substituição de rede de cimento amianto deterioradas na região da Vila Carminha, 

com projeto nº 20120252, com extensão de 7.085 metros, diâmetros de 63, 90, 110 e 160 

mm em PEAD. 

 

1.2.4. PROGRAMA DE USO RACIONAL DA ÁGUA 
A SANASA realiza ações que contribuem para a sustentabilidade ambiental, como 

por exemplo, os programas de combate às perdas e de uso racional da água junto a 

sociedade de Campinas. 

Este segmento vem se dedicando a estudos e pesquisas sobre equipamentos 

economizadores de água e metodologias para sensibilização da população de Campinas, 

quanto à necessidade urgente de reduzir o desperdício de água nas atividades cotidianas 

dos imóveis, a partir de uma abordagem educativa e de difusão tecnológica. 
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As ações de uso racional da água contribuem para a redução do consumo per 

capita, recomendado para as bacias PCJ, devido à escassez hídrica da região Sudeste, 

reduzindo a demanda atual, de forma a não ultrapassar a vazão máxima aprovada na 

outorga pelo DAEE, para captação de água bruta no município de Campinas. 

Dentre as principais atividades desempenhadas podemos citar:  

 Ações educativas Contra o Desperdício de Água na Lavagem de Passeio Urbano, 

orientadas pela Lei nº 11.965/04; 

 Ações preventivas na detecção de vazamentos em instalações hidráulicas em 

espaços e edificações públicas; 

 Gerenciamento de projetos com recursos financiados para o uso racional da água; 

 Programa de economia no consumo de água nas edificações da SANASA, através 

de adoção de equipamentos economizadores (torneiras; vaso sanitário; 

hidrômetros, etc.), cuja redução do consumo está diretamente vinculada ao 

pagamento do PLR – Participação nos Lucros e Resultados. 

 
Ação 1: Projeto REÁGUA – Uso Racional da Água em escolas públicas (Contrato 
249/2009, REÁGUA): 

 100 escolas, População beneficiada = 25.000 hab. 

 Valor Total: R$ 2.390.000,00. 

 Valor de Repasse: R$ 2.390.000,00 (até 100%, em função das metas).  

 Início: Jan/2013.     Término: Dez/2014. 

 Estágio atual – 20% executado. 

 Realizado Janeiro a Junho 2013 – R$ 239.000,00 (10%) 

 
a) Objetivo 

Implementar ações que contribuam para o Uso Racional da Água, de forma a reduzir 

o desperdício nas atividades cotidianas de escolas, por meio de intervenções de 

engenharia e educação ambiental, visando o apoio e o envolvimento da comunidade 

escolar. 

 

  b) Ações de engenharia 

 Substituição de torneiras para modelos com fabricação e                  

princípios de funcionamento voltados para a redução de consumo; 

 Instalação de dispositivos redutores de vazão; 
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 Substituição de vasos sanitários por modelos econômicos; 

 Recuperação das instalações hidráulicas, quando necessário; 

 Instalação de sistema de medição remota (telemetria), para monitoramento dos 

consumos. 

 

c) Ações de educação ambiental 

 Desenvolvimento de programa de educação ambiental voltado à promoção do uso 

racional da água no âmbito da comunidade escolas; 

 Adoção de mecanismos permanentes de estímulo ao uso racional da água, 

voltados à comunidade escolar. 

  d) Meta 
As metas de consumo para a ação de incentivo ao Uso Racional da Água devem 

corresponder a uma redução mínima de 25% em relação ao estabelecido pelo normativo 

do projeto. Em nenhuma hipótese as metas de consumo extrapolam 25 litros por aluno 

por dia. 

 
Ação 2: Projeto Esmeraldina 

Projeto piloto implantado em 2011 no Setor de Medição Jd. Esmeraldina, com a 

finalidade de promover o uso racional da água, através da melhoria da medição dos 

consumos. Neste setor foram padronizadas as ligações de água, instalados medidores de 

água eletrônicos, com grande precisão e confiabilidade, e realizada campanha de 

sensibilização junto à população local. No total foram atendidas 1.400 ligações de água 

que corresponde a uma população estimada superior a 7.000 habitantes. 

 
Ação 3: Medição Individualizada de Água em Condomínios 

A SANASA oferece este serviço à população de Campinas, desde 2006, em 

atendimento a Lei Municipal Complementar nº 13/2006, que obriga a adoção a todos os 

novos condomínios residenciais e faculta aos não residenciais e existentes. 

O condomínio, após análise e aprovação do Projeto Hidráulico Sanitário pela 

SANASA, providencia as instalações hidráulicas individuais, seguindo as determinações 

das Instruções Técnicas da SANASA e mediante vistorias de aprovação, são instalados 

os medidores para cada unidade consumidora. 

Uma vez implantada a medição individualizada de água, a SANASA assume 

integralmente a realização das leituras mensais, corte no fornecimento dos inadimplentes, 
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manutenção dos hidrômetros e emissão das faturas individuais para cada unidade, sem 

nenhum custo adicional. 

Estudos comprovam que a adoção da medição individualizada de água em 

condomínios, pode proporcionar redução no consumo de água superior a 10%, 

promovendo justiça social e uso racional da água. 

 
1.2.5. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS 
 
Ação 1: SANASA na Comunidade 

Projeto SANASA na Comunidade surgiu a partir da análise da demanda dos 

atendimentos individualizados, realizados pelo Serviço Social de Atendimento ao Cliente. 

Foi implantado em Outubro de 2003 e desde então, atende a população de Campinas por 

meio de ações educativas e preventivas, concernentes aos aspectos socioambientais. 

O Projeto SANASA na Comunidade aproxima a população da realidade da empresa, 

mostrando a importância do tratamento da água e do esgoto. Os participantes recebem 

dicas sobre o uso racional da água, norteados por ações educativas e preventivas. 

Também são orientados como deve ser o uso adequado da rede coletora de esgoto. 

A população atendida recebe orientações sociais, apresentações de teatro, vídeos, 

dicas de economia e de como limpar a caixa-d'água, além de conhecer a captação e a 

estação de tratamento de água. 

Assim o Projeto SANASA na Comunidade possibilita a reflexão contínua sobre 

novos hábitos cotidianos que possam contribuir significativamente para o meio que vivem, 

inserindo novos conhecimentos e valores no exercício da cidadania. 

O Projeto desenvolve suas atividades atendendo toda a população do município de 

Campinas. Também está inserido em importantes programas governamentais, tais como: 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), Programa Minha Casa, Minha 

Vida e Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em parceria com várias 

secretarias municipais. 

 

  a) Objetivos 
 Promover a reflexão sobre novos hábitos cotidianos (economia de água, 

reciclagem de lixo e óleos de cozinha, etc.);  

 Sensibilizar sobre a importância do tratamento de água e de esgoto e a melhor 

forma de utilizá-los;  
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 Proporcionar conhecimento e reflexão sobre a utilização adequada da água, 

evitando o desperdício;  

 Orientar sobre a utilização correta da rede coletora de esgoto;  

 Estimular a adimplência;  

 Promover o envolvimento da comunidade com as questões socioambientais;  

 Mobilizar e fortalecer parcerias com organizações públicas, privadas e sociedade 

civil;  

 Formar agentes multiplicadores;  

 Oportunizar a inclusão social. 

  

b) Metodologia 
O Projeto é composto das seguintes atividades: 

 Reunião Interativa: Nesta atividade orientamos sobre os benefícios sociais 

oferecidos pela SANASA, referentes ao consumo de água. Através de materiais 

pedagógicos, propomos que desenvolvam uma reflexão sobre a água. Esta 

dinâmica tem como objetivo socializar o saber populacional acerca da água tratada 

e sua utilização no cotidiano 

 Apresentação da Peça Teatral: Apresentamos a peça teatral com mamolengos, 

que aborda questões relacionadas ao saneamento e ao meio ambiente, criando um 

espaço para reflexão. Em seguida, uma equipe técnica especializada demonstra os 

passos da "limpeza de caixa d’água" e orienta sua finalidade, reforçando sua 

importância. Discutimos as dicas do panfleto "O dia-a-dia das pessoas 

ecologicamente corretas", refletindo sobre a importância da inserção de novos 

hábitos e valores, no que se refere aos recursos ambientais. Complementado as 

orientações, são distribuídos folhetos e gibis educativos. 

 Conhecimento sobre Estação de Tratamento de Esgoto: Apresentação áudio-

visual dos processos e as etapas da Estação de Tratamento de Esgoto, desde a 

captação, volume, aspectos que dificultam o tratamento, até a finalização com o 

despejo do esgoto tratado ao rio. Proporcionamos reflexões sobre os benefícios 

que o esgoto tratado propicia a saúde, orientando também sobre o destino 

adequado dos resíduos sólidos, óleo de cozinha, separação do lixo reciclável, 

dentre outras. 

 Visita à Captação e Estação de Tratamento de Água: Nesta visita os 

participantes têm oportunidade de visualizar e vivenciar os processos realizados 
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pela Captação e pela Estação de Tratamento de Água e passam a conhecer todo o 

trabalho de transformação da água do rio em potável. Adquirindo conhecimentos a 

população passa a ser corresponsável no uso adequado de um bem coletivo. 

 Lixo Tour: Atividade realizada em parceria com o Departamento de Limpeza 

Urbana de Campinas (DLU), onde os participantes assistem a uma palestra sobre 

a gestão dos resíduos sólidos do município e em seguida visitam uma cooperativa 

de reciclagem e o Aterro Sanitário Delta A. Sensibilizando a população, esperamos 

promover mudança efetiva no comportamento adotado quanto ao descarte dos 

resíduos, principalmente domésticos. 

 Orientações domiciliares: Orientações individuais direcionadas, abordando temas 

socioambientais e sanitários, objetivando mudanças nas atitudes diárias, visando 

economia de água, cuidado no uso da rede de esgoto e descarte adequado de 

resíduos.  

 

c) Resultados 
 

 
 

Figura 1.8: Quantidade de Participantes. 
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Figura 1.9: Satisfação dos Participantes. 
 
Ação 2: Minha Escola na SANASA 

O Programa Minha Escola na SANASA, com bases em princípios metodológicos 

promove a Educação Ambiental, direcionado a estudantes de todos os níveis de ensino, 

tem por objetivo a divulgação ampla de conceitos sobre a importância do cidadão em 

relação ao meio em que se vive, e do recurso natural água. 

Criado em 2001, este programa educacional envolve escolas das redes de ensino 

municipal, estadual e particular de Campinas, dispondo de uma equipe técnica e 

educadores ambientais do seu próprio quadro de funcionários, de suas instalações 

operacionais, de um ônibus personalizado e de dois grupos de teatro terceirizados. 

As apresentações teatrais levam de forma lúdica, informações e atitudes que 

efetivamente contribuem par a formação de um cidadão ambientalmente correto. Os 

estudantes têm contato direto com todos os aspectos e etapas do sistema de tratamento 

de água e saneamento ambiental através de visitas às instalações administradas pela 

SANASA.
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Quadro 1.5: Resumo dos Programas de Abastecimento de Água 
 

OBJETIVOS SUBPROGRAMAS AÇÕES META/PRAZO 

    

PROGRAMA DE 
ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 
 

a) CAPTAÇÃO 
1: Adutora Bruta ARA 6 para as ETAs 3 E 4 2.750 metros (Curto Prazo) 

2: Estudo de Novas Alternativas para Ampliação 
das Vazões Captadas 

Conforme Plano de Bacias - PCJ 
(Médio Prazo) 

 1: Subadutora São Bernardo – DIC II 10.759 metros (Curto Prazo) 

 2: Subadutora PUCC 12.391 metros (Curto Prazo) 

 3: Subadutora Monte Belo 1.900 metros (Curto Prazo) 

b) ADUÇÃO 4: Subadutora Gargantilha 4.000 metros (Curto Prazo) 

 5: Subadutora Bananal 7.150 metros (Curto Prazo) 

 6: Subadutora Estância Paraíso 2.072 metros (Curto Prazo) 

 7: Subadutora Village Campinas 4.744 metros (Curto Prazo) 

c) RESERVAÇÃO - 20.500 m³ de Reservação 
(Curto Prazo) 

d) REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

1: Recanto Colina Verde 3.714 metros de rede (Curto Prazo) 

2: Vale das Garças 8.302 metros de rede (Curto Prazo) 

3: Estância Paraíso Responsabilidade do Condomínio 

4: Chácara Recreio Santa Fé 1.800 metros de rede (Curto Prazo) 

5: Chácara Gargantilha 20.229 metros de rede (Curto Prazo) 

6: Bananal/Carlos Gomes 5.965 metros de rede (Curto Prazo) 

7: Morada das Nascentes (Joaquim Egídio) 14.317 metros de rede (Curto Prazo) 

8: Recanto da Fortuna 1.855 metros de rede (Curto Prazo) 

Quadro 1.5: Resumo dos Programas de Abastecimento de Água (Continuação) 
 

OBJETIVOS SUBPROGRAMAS AÇÕES META/PRAZO 

    

PROGRAMA DE 
ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 
(Continuação) 

4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
(continuação) 

9: Jardim Sta Maria I 3.209 metros de rede (Médio Prazo) 

10: Chácara São Martinho 11.164 metros de rede (Curto Prazo) 

11: Jardim Maringá 2.210 metros de rede (Curto Prazo) 

12: Jardim Marialva 1.412 metros de rede (Curto Prazo) 

13: Jardim Monte Alto 1.412 metros de rede (Curto Prazo) 

14: Chácara Morumbi 3.281 metros de rede (Curto Prazo) 

15: Pq. Xangrilá/Luciamar 16.711 metros de rede (Curto Prazo) 
    

PLANO DE 
SEGURANÇA DA ÁGUA 

– PSA 
- 

1. Avaliação do Sistema Implantação até 2015 (Curto Prazo) 

2. Monitoramento Operacional Contínuo 

3. Planos de Gestão Contínuo 
    

PROGRAMA DE 
COMBATE ÀS PERDAS 

DE ÁGUA 
- 

1: Jardim das Oliveiras 

Ações iniciadas ou com previsão de 
início até o fim deste ano (2013) 

2: Jardim Nova Europa – Bloco 1 

3: Setor Chapadão 

4: Vila Joaquim Inácio 

5: Jardim Nova Europa – Bloco 2 
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Quadro 1.5: Resumo dos Programas de Abastecimento de Água (Continuação) 
 

OBJETIVOS SUBPROGRAMAS AÇÕES META/PRAZO 

    

PROGRAMA DE 
COMBATE ÀS PERDAS 

DE ÁGUA 
- 

6: Jardim Eulina Ações iniciadas ou com previsão de 
início até o fim deste ano (2013) 7: Jardim IV Centenário 

8: Nova Campinas I E II Substituição de 34.418 m de rede 
Curto Prazo 

9: Jardim Planalto Substituição de 7.789 m de rede 
Curto Prazo 

10: Palo Alto (Paineiras) Substituição de 6.446 m de rede 
Curto Prazo 

11: Jardim Primavera Substituição de 3.491 m de rede 
Curto Prazo 

12: Jardim Paulistano Substituição de 12.671m de rede 
Curto Prazo 

13: Vila Carminha Substituição de 7.085 m de rede 
Curto Prazo 

    

PROGRAMA DE USO 
RACIONAL DA ÁGUA - 

1: Projeto REÁGUA Uso Racional da Água em 100 escolas 
Curto Prazo 

2: Projeto Esmeraldina Implantado em 2011 

3: Medição Individualizada de Água em 
Condomínios 

Contínuo  
(Serviço oferecido desde 2006) 

    

PROGRAMAS 
SOCIOAMBIENTAIS - 

1: SANASA na Comunidade Contínuo 

2: Minha Escola na SANASA Contínuo 
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1.3. PROGRAMA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
O PROGRAMA DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

apresentado pela SANASA é composto basicamente da necessidade de implantação de 

redes coletoras, interceptores, Estações Elevatórias e Estações de Tratamento de 

Esgotos – ETEs.  

O objetivo do Programa é melhorar as condições sanitárias da população, 

adequando as regiões com infraestrutura, abastecimento de água e esgotamento sanitário 

de qualidade. Além disso, elevar o tratamento de esgoto da cidade para 100% e 

enquadrar o município de Campinas entre as cidades com melhor infraestrutura 

implantada, o que deverá elevar os indicadores de qualidade de vida da cidade. 

Algumas obras e seus custos foram estimadas, portanto estarão sujeitas a 

alterações quando da elaboração dos projetos básicos e/ou executivos. Tais projetos 

também poderão impactar algumas alterações nas viabilidades técnico e financeiras das 

obras, provocando modificações nas diretrizes de atendimento, nesse caso. O 

cumprimento de todas as metas está densamente relacionado ao aporte de recursos 

financeiros junto aos governos estadual, federal e instituições financeiras. 

O município de Campinas está dividido em 3 (três) bacias naturais de esgotamento: 

Atibaia, Quilombo e Capivari, que foram subdivididas em 14 sistemas de esgotamento 

constituídos por redes coletoras, coletores troncos, interceptores, emissários, estações 

elevatórias e ETEs. 

 
 

Figura 1.10: Bacias de Esgotamento. 
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Figura 1.11: Sistemas de Esgotamento. 
 

Pela proposta apresentada pela SANASA, há aproximadamente 70 Bairros/Núcleos 

que necessitam de 557.421 metros de redes coletoras, 60.144 metros de coletores, 43 

estações elevatórias e 33.216 metros de linhas de recalque a serem implantados. 
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Figura 1.12: Resumo das Obras Previstas. 

 

 

1.3.1. SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
Para atingir cobertura de 100% de tratamento de esgoto da zona urbana do 

município, será necessária a implantação de Estações de Tratamento de Esgotos. 

 
1) Bacia do Rio Atibaia  
A bacia do Atibaia necessita da construção da ETE Bananal/Carlos Gomes e ETE 

Gargantilha/ Jardim Monte Belo. 

 
Ação 1: ETE Bananal/Carlos Gomes 

Para execução de Rede Coletora de Esgoto nos bairros Bananal e Carlos Gomes 

haverá necessidade de implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto no bairro 

Bananal, por se tratar de local isolado em relação ao Sistema Barão Geraldo. 
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Figura 1.13: ETE Bananal. 
 
Ação 2: ETE Monte Belo 

Para execução de Rede Coletora de Esgoto nos bairros Jardim Monte Belo I e II e 

Chácaras Gargantilha haverá necessidade de implantação de uma Estação de 

Tratamento de Esgoto no bairro Jardim Monte Belo, por se tratar de local isolado em 

relação ao Sistema Barão Geraldo. 

 

 
 

Figura 1.14: ETE Monte Belo. 
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2) Bacia do Ribeirão Quilombo  
A bacia do Ribeirão Quilombo necessita do término das obras da ETE San Martin e 

construção da ETE Boa Vista. 

 

Ação 1: Sistema San Martin 
O sistema de interceptação San Martin já existe e recebe a contribuição de uma 

pequena bacia de esgotamento. A Estação de Tratamento de Esgotos está em construção 

à margem esquerda do ribeirão Quilombo. 

Neste sistema existe ainda a ETE Mirassol implantada com o próprio loteamento. 

Futuramente esta ETE será desativada e o esgoto gerado neste loteamento será 

direcionado à ETE San Martin.  

A Estação de Tratamento de Esgotos está em execução à margem esquerda do 

ribeirão Quilombo. A obra da ETE embora licitada em 2.004, não se concretizou, por 

problemas referentes ao valor contratado com a Licitante vencedora. Uma nova licitação 

para as obras de construção da ETE San Martin foi finalizada em 2009.  

A construção da ETE estava prevista até o primeiro semestre de 2.014, com 

recursos financeiros do FGTS - Programa Pró Saneamento – OGU, mas foi paralisada 

novamente e sofrerá nova licitação para a conclusão de 20% restantes de obra, previstos 

até o segundo semestre de 2014. 

 
 

Figura 1.15: ETE San Martin. 
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O processo biológico de tratamento adotado no projeto desta estação consiste na 

execução da primeira etapa da ETE de reatores de lodos ativados por batelada, para uma 

vazão média de 19 L/s. Porém conforme quadro resumo de vazão a seguir a implantação 

da segunda etapa já se faz necessária. 

Na segunda etapa de implantação da ETE, haverá a combinação de reatores de 

fluxo ascendente e manta de lodo com reatores de lodos ativados por batelada para uma 

vazão média de 35 L/s, sendo o lançamento do efluente final no ribeirão Quilombo. 

Resumo: 
Contrato 222.022-46/2007 (COBRANÇA PCJ/OGU) 

Capacidade: Q = 19 L/s, População beneficiada: 7.083 hab. 

Valor Total: R$ 14.513.168,08. (Incluindo o Contrato com a primeira empresa e a 

parcela de obra a ser licitada) 

Valor de Repasse: R$ 3.000.000,00. 

Recursos Próprios: R$ 11.513.168,08. 

Início: Jul/2009 (primeira contratada). 

Reinício Previsto: Nov/2013 (nova empresa). OBS: O orçamento para o processo 

licitatório encontra-se em análise final pela CEF. 

Término Previsto: Ago/2014 

Valor Total a ser licitado: R$ 4.600.000,00 

Valor de Repasse: R$ 501.025,38 

Recursos Próprios: R$ 4.098.974,62 

Estágio atual – A primeira contratada realizou 80% da obra. Restam ainda R$ 

4.600.000,00, com início da obra previsto para Novembro de 2013. 

 
Ação 2: Sistema Boa Vista 

Para o esgotamento do sistema Boa Vista foram executados coletores troncos, 

perfazendo uma extensão total de aproximadamente 5.300m.   

Neste sistema de esgotamento já existe a ETE CIATEC em operação desde 1.994, 

localizada na margem esquerda do córrego Boa Vista e a ETE Villa Régioem operação 

desde 2002, executadas para atender a loteamentos e que deverão futuramente ser 

desativadas. 

A estação de tratamento de esgotos ETE Boa Vista será localizada na margem 

esquerda do córrego Boa Vista, em área contígua a ETE CIATEC.  

A ETE Boa Vista deverá ser implantada em duas etapas, porém as unidades 
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implantadas em cada etapa deverão garantir sempre o nível completo de tratamento 

requerido, com exceção da remoção de fósforo, que entrará somente na segunda etapa.  

 O tratamento deverá ser em nível terciário com tratamento preliminar, constituído 

por gradeamento, peneiramento e desarenação e processo de lodos ativados por aeração 

seguido de ultrafiltração por membranas.  

 

 
 

Figura 1.16: ETE Boa Vista. 
 

O sistema de ultrafiltração por membranas é uma variação do sistema de lodos 

ativados para a clarificação do efluente do tanque de aeração. Esta tecnologia será capaz 

de realizar o tratamento de esgoto em nível terciário, atingindo uma eficiência de remoção 

de matéria orgânica superior a 95%, nitrificação completa do nitrogênio amoniacal e 

desnitrificação do nitrogênio oxidado através de zona anóxica. Complementa o processo 

de tratamento o sistema de desidratação de lodo através de centrífuga.  

O efluente tratado de excelente qualidade será utilizado para o abastecimento 
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industrial da região constituindo o reúso do recurso hídrico e somente o excesso, não 

reaproveitado, será extravasado para o córrego Boa Vista.  

O córrego Boa Vista, na região do município de Campinas, se enquadra em classe 2 

conforme o decreto estadual nº 10.755 de 22 de novembro de 1977.  

Resumo: 
 - 01 EEEB Q = 192,00 L/s, Interceptor L = 320,00 m, Linha de Recalque L = 37,00 m 

e 01 Estação de Tratamento de Esgotos Q = 192,00 L/s.  

- Valor Total: R$ 48.419.451,77. 

- Valor de Repasse: 37.577.292,00. 

- Recursos Próprios: R$ 10.842.159,77. 

- Início Previsto: Mar/2014 

- Término Previsto: Jun/2016. 

- Estágio atual – Projetos em análise pelo REÁGUA (Governo do Estado de São 

Paulo) - BIRD. 

 
3) Bacia do Rio Capivari 
A bacia do Rio Capivari necessita do término da obra da ETE Nova América. 

 

Ação 1: Sistema Nova América 
A região do Jardim Sigrist deverá ser interligada à ETE Nova América, através de 

sistema de reversão. 

Quadro 1.6: Sistema Nova América. 

REGIÃO PROJETOS 
EXECUTIVOS Nº ELEVATÓRIAS EXTENSÃO 

LINHA DE RECALQUE (m) 

Jd. 
Sigrist 20080233 e 20090202 1 717 

 

A ETE Nova América está em construção, na margem direita do Rio Capivari, após a 

rodovia dos Bandeirantes. As obras referentes a esta reversão e a ETE Nova América, 

financiadas via Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, que estavam em 

andamento, foram paralisadas e sofrerão nova licitação, para conclusão de 90% restante 

da obra da ETE. A previsão de término das obras é o primeiro semestre de 2013. A 

SANASA esta com a Licitação Pública em fase final, para iniciar um novo processo 

licitatório para o término destas obras. 

A concepção de tratamento da ETE é a de reator UASB com biofiltro aerado 
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submerso, decantador secundário e cloração. Está em execução apenas um módulo da 

ETE, com capacidade para uma vazão média de 70 L/s. Mediante a execução de todas as 

interligações previstas no sistema de esgotamento a capacidade instalada deverá ser 

ampliada a partir de 2.015, com a implantação do segundo módulo da ETE. 

 

 
 

Figura 1.17: ETE Nova América. 
 

 

1.3.2. SISTEMA DE COLETA E AFASTAMENTO 
1) Bacia do Rio Atibaia  

 Na bacia do Atibaia existem 26 BAIRROS que necessitam de 335.210 metros de 

redes coletoras de esgoto, 24 estações elevatórias e 18.112 metros de linha de recalque a 

serem implantadas em bairros. 

 

Ação 1: Sistema Samambaia 
Alguns bairros ainda necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou 

interligação ao sistema de interceptação existente. 
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Quadro 1.7: Sistema Samambaia. 
 

BAIRROS PROJETOS EXTENSÃO DE 
REDE (m) 

Sítios de Recreio Gramado  Executivo nº 20100316 9.900 
Monte Líbano  Básico nº20110036 1.100 
Chácaras Buriti  Básico nº20090077 1.272 

TOTAL                                                   12.272 
 

 
 

Figura 1.18: Sistema de Esgotamento Samambaia. 
 

Ação 2: Sistema Sousas  
Alguns bairros ainda necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou 

interligação ao sistema de interceptação existente. 
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Quadro 1.8: Sistema Sousas. 
 

BAIRROS PROJETOS EXTENSÃO 
DE REDE (m) EEEs EXTENSÃO DE LINHA 

DE RECALQUE (m) 

San Conrado  - 41.500 6 2.645 
Colinas do Ermitage - 17.316 1 200 

Morada das Nascentes * - 10.320 1 1.600 
TOTAL - 69.136 8 4.445 

  * O loteamento Morada das Nascentes possui sistema próprio de abastecimento. Após atendimento 
com sistema de abastecimento público, terá seus esgotos encaminhados para o Sistema Sousas, por meio 
de rede coletora, estação elevatória de esgotos e linha de recalque, segundo diretriz de esgotamento da 
SANASA. 

 

 

 
 

Figura 1.19: Sistema de Esgotamento Sousas. 
 
Ação 3: Sistema Barão Geraldo 

Para o esgotamento de áreas de expansão, há necessidade de futuras implantações 

de sistemas de coleta, transporte e afastamento de esgotos, para interligação ao sistema 

de esgotamento de Barão Geraldo. 
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Quadro 1.9: Sistema Barão Geraldo. 

BAIRROS PROJETOS 
EXTENSÃO 

DE REDE 
(m) 

EEEs 
EXTENSÃO DE 

LINHA 
DE RECALQUE (m) 

Village Campinas - 21.440 3 5.240 
Chácara Leandro  - 2.334 - - 
Vale das Garças - 14.552     

Solar de Campinas  Básico 
20070151 2.794 1 798 

Chácara Santa 
Margarida  

Básico  
20130065 10.145 - - 

Chácaras Belvedere 

Executivos  
20090028 

e 
20110210 

5.611 - - 

Chácara Santa Luzia  - 2.570 - 0 
Chácara Boa Sorte - 1.003 - - 

Parque Xangrilá  
e Luciamar - 25.480 - - 

Recanto dos Dourados - 31.880 1 970 

TOTAL - 117.809 5 7.008 
 

 
Figura 1.20: Sistema de Esgotamento Barão Geraldo. 
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Ação 4: Sistema Anhumas 
Alguns bairros ainda necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou 

interligação ao sistema de interceptação existente. 

 

Quadro 1.10: Sistema Anhumas. 
 

BAIRROS PROJETOS 
EXTENSÃO 

DE REDE 
(m) 

EEEs 
EXTENSÃO DE 

LINHA 
DE RECALQUE (m) 

Pq das Universidades  Executivo  
nº 20030334 9.889 2 1.064 

Santa Cândida 

Executivo nº 
19970125, 
20030353, 
20030382 

e 20030383 

26.755 - - 

Parque dos Pomares Básico nº 20070170 10.865 3 1.535 
Chácara São Rafael - 3.570  1 490 
Chácara Bela Vista - 10.138 - - 

TOTAL   61.217 6 3.089 
 

As obras, para atender ao bairro Parque das Universidades, encontram-se em 

execução desde Novembro de 2012, com conclusão prevista para abril de 2014. 
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Figura 1.21: Sistema de Esgotamento Anhumas. 
 
Ação 5: Bairro em área isolada Com Sistema Público de Abastecimento de Água  

Alguns bairros ainda necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou 

interligação ao sistema de interceptação existente. 

 

Quadro 1.11: Área isolada com Abastecimento de Água. 
 

BAIRROS PROJETOS EXTENSÃO DE REDE 
(m) 

Jardim Monte Belo 1 e 2 - 24.772 
TOTAL                                                24.772 

 
Ação 6: Bairro em área isolada Sem Sistema Público de Abastecimento de Água  

Na Bacia do Atibaia há necessidade de execução de coletores em regiões isoladas e 

com sistema próprio de abastecimento de água. 
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Quadro 1.12: Área isolada sem Abastecimento de Água. 
 

BAIRROS PROJETOS EXTENSÃO 
DE REDE (m) EEEs 

EXTENSÃO DE 
LINHA 

DE RECALQUE (m) 

Chácaras Gargantilha - 30.000 2 1.830 
Bananal - 17.422 1 360 

Carlos Gomes - 2.582 1 1.380 
TOTAL   50.004 4 3.570 

 
 

 
 

Figura 1.22: Sistemas Isolados Atibaia. 
 

2) Bacia do Ribeirão Quilombo 
Na bacia do Quilombo existem 6 BAIRROS/NÚCLEOS que necessitam de 15.921 

metros de redes coletoras de esgoto, 1 estação elevatória e  59 metros de linha de 

recalque a serem implantadas. 

 
Ação 1: Sistema San Martin  

Bairro que ainda necessita da implantação de sistema de coleta e/ou interligação ao 

sistema de interceptação existente. 
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Quadro 1.13: Sistema San Martin. 
 

BAIRROS PROJETOS EXTENSÃO DE REDE 
(m) 

TIC CENTAC - 11.536 
TOTAL                    11.536 

 

 

 
 

Figura 1.23: Sistema San Martin. 
 
Ação 2: Sistema Santa Mônica  

Alguns Núcleos ainda necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou 

interligação ao sistema de interceptação existente.  
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Quadro 1.14: Sistema Santa Mônica. 
 

BAIRROS PROJETOS 
EXTENSÃO 

DE REDE 
(m) 

EEEs 
EXTENSÃO DE 

LINHA 
DE RECALQUE (m) 

Núcleo Res. Agreste I e II Básico 
nº 20090298 1.463 - - 

Núcleo Res. Campineiro Básico  
nº 20090299 142 1 59 

TOTAL   1.605 1 59 
 
 

 
 

Figura 1.24: Sistema Santa Mônica. 
 
Ação 3: Sistema Boa Vista 

Alguns Núcleos ainda necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou 

interligação ao sistema de interceptação existente.  



66 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas

Quadro 1.15: Sistema Boa Vista. 

BAIRROS PROJETOS 
EXTENSÃO DE 

REDE 
(m) 

Chácara Anhanguera  Básico 
nº20100239 360 

N.R. Parque Universal I 
e Chico Amaral I 

Básico 
nº20080242 2.420 

TOTAL                                 2.780 
 
 

 
 

Figura 1.25: Sistema de Esgotamento Boa Vista. 
 

3) Bacia do Rio Capivari 
Na bacia do Rio Capivari existem 38 BAIRROS/NÚCLEOS que necessitam de 

206.290 metros de redes coletoras de esgoto, 4 estações elevatórias e 2.109 metros de 

linha de recalque a serem implantadas. 

 

Ação 1. Sistema Piçarrão 
Bairro que necessita da implantação de sistema de coleta e/ou interligação ao 

sistema de interceptação existente. 
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Quadro 1.16: Sistema Piçarrão. 
 

BAIRROS PROJETOS 
EXTENSÃO DE 

REDE 
(m) 

Chácara São Martinho - 30.280 
TOTAL                    30.280 

 

 
 

Figura 1.26: Sistema de Esgotamento Piçarrão. 
 
Ação 2: Sistema Capivari I 

Alguns bairros e núcleos ainda necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou 

interligação ao sistema de interceptação existente. 
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Quadro 1.17: Sistema Capivari I. 
 

BAIRROS PROJETOS EXTENSÃO 
DE REDE (m) EEEs EXTENSÃO DE LINHA 

DE RECALQUE (m) 

Jardim Sul América Básico 
nº20100352 5.730 - - 

Cidade Satélite Iris I Básico 
nº20070337 40.290 - - 

Cidade Satélite Iris II Básico 
nº20080251 10.055 1 736 

Cidade Satélite Iris III Básico 
nº20080251 8.590 1 413 

Cidade Satélite Iris IV  Básico 
nº20080173 7.688 - - 

Jardim São Judas Tadeu - 12.220 - - 
Jardim Uruguai - 5.614 - - 

Chácara Morumbi - 1.874 - - 

Chácara São Judas Tadeu Básico 
nº20070164 1.099 - - 

N.R. São Judas Tadeu I e II Básico 
nº20100032 1.050 - - 

N.R. Parque da Amizade Básico 
nº20080123 4.070 - - 

N.R. 3 Estrelas - 2.300 - - 
Jardim Marialva  - 1.412 - - 
Jardim Maringá - 2.210 - - 

N.R. Monte Alto Básico 
nº20080173 1.790 - - 

N.R. Princesa D’Oeste - 5.170     

TOTAL   111.162 2 1.149 
 

Parte das obras no Satélite Iris I, Bacias 1 e 2 e Satélite Iris IV encontram-se em 

execução, com recursos próprios da SANASA:  

- SATÉLITE ÍRIS I - BACIAS 1 E 2: 

- Rede Coletora L = 16.136,95 m 

- Valor Total: R$ 5.322.707,52 

- Início: Jan/2013 

- Término: Abr/2014 

- SATÉLITE ÍRIS 4: 

- Rede Coletora L = 9.710 m 

- Valor Total: R$ 1.104.846,16 

- Início: Jul/2013 

- Término: Jun/2014 
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Figura 1.27: Sistema de Esgotamento Capivari I. 
 
Ação 3: Sistema Capivari II 

Alguns bairros e núcleos ainda necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou 

interligação ao sistema de interceptação existente. 
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Quadro 1.18: Sistema Capivari II. 
 

BAIRROS PROJETOS 
EXTENSÃO 

DE REDE 
(m) 

EEEs 
EXTENSÃO DE 

LINHA 
DE RECALQUE (m) 

Jardim Lisa II  Executivo 
nº 20080083 6.176 - - 

Chácara Santos Dumont  Básico 
nº20060269 3.072 - - 

DIC  Básico 
nº20090115 2.220 1 715 

Jardim Irajá - 858 - - 
Jardim do Lago III - 752 - - 

Parque Centenário  Básico 
nº20070078 1.690 - - 

Vila Saltinho - 1.050 - - 
Pq. Aeroporto de 

Viracopos - 6.410 - - 

Recanto dos Pássaros - 1.104 - - 
N.R. Jd. Santo Antonio 

e Vila Todescan 
Básico 

nº20080271 11.529 - - 

N.R. Jardim Rosalina Básico 
nº20080151 6.605 - - 

N.R. Ilha do Lago Básico 
nº20100226 166 - - 

N.R. Jardim Canaã Básico 
nº20100225 147 - - 

N.R. Jardim Camburiu Básico 
nº20100223 862 - - 

N.R. Jardim Bandeiras II Básico 
nº20100227 1.193 - - 

TOTAL   43.834 1 715 
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Figura 1.28: Sistema de Esgotamento Capivari II. 

 
Ação 4: Sistema Nova América 

Núcleo que necessita da implantação de sistema de coleta e/ou interligação ao 

sistema de interceptação existente. 

 

Quadro 1.19: Sistema Nova América. 

BAIRROS PROJETOS EXTENSÃO 
DE REDE (m) EEEs 

EXTENSÃO DE 
LINHA 

DE RECALQUE (m) 

N.R. da Paz  Executivo nº 
20070362 2.059 1 245 

TOTAL   2.059 1 245 
 

Na Região do Aeroporto Internacional de Viracopos a rede coletora de esgotos já foi 

executada em uma extensão de 106 Km, nos bairros Jd. Santa Maria II, Jd. São Jorge, 

Jd. Dom Gilberto/ PUCCAMP, Jd. Cidade Universitária, Jd. Fernanda I e II, Jd. Itaguaçu, 

Jd. Campo Belo I, II e III, Jd. São João, Jd. Columbia, Cidade Singer, Jd. Marisa, Jd. São 

Domingos e Vila Palmeiras. Porém a liberação das ligações depende de limpeza da rede 
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e o término das obras de afastamento, reversão e tratamento de esgotos que foram 

suspensas por cancelamento de contrato com a construtora.  

 

 
Figura 1.29: Sistema de Esgotamento Nova América. 

 

1.3.3. MACROSSISTEMA DE ESGOTAMENTO 
O macrossistema de esgotamento necessita de 60.144 metros de coletores, 15 

estações elevatórias, 12.936 metros de linha de recalque a adequação/ampliação da ETE 

Samambaia, ETE San Martin, ETE Nova América, ETE Piçarrão, ETE Capivari I, ETE 

Capivari II. 

 

1) Bacia do Rio Atibaia  
Na Bacia do Atibaia necessitam de 31.170 metros de coletores de esgoto, 10 

estações elevatórias, 7.034 metros de linha de recalque e adequação/ampliação da ETE 

Samambaia, distribuídos da seguinte forma: 
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Ação 1: Sistema Samambaia 
A região do Gramado é compreendida pelo bairro Sítios de Recreio Gramado e por 

condomínios existentes nas proximidades da Rua Eliseu Teixeira de Camargo, que 

deverão fazer suas obras internas para a viabilidade das interligações ao futuro sistema 

de transporte e afastamento Gramado II para a ETE Samambaia. 

 
Quadro 1.20: Sistema Samambaia 

BAIRROS PROJETOS 

EXTENSÃO 
COLETOR 
TRONCO 

(m) 

EEEs 
EXTENSÃO DE 

LINHA 
DE RECALQUE (m) 

Gramado II 
 Executivo 

nº201000317 e 
318 

1.303 2 1.630 

TOTAL   1.303 2 1.630 
 

A ETE Samambaia em operação é concebida por lodos ativados em aeração 

prolongada, com decantador de alta taxa e digestor aeróbio, possuindo a licença de 

Operação emitida pela CETESB.  

Considerando-se a necessidade de se adaptar suas instalações a fim de solucionar 

os problemas operacionais atualmente detectados e às exigências técnicas relacionadas 

na Licença de Operação. 

Considerando-se que o lançamento do efluente da ETE se dá no ribeirão 

Samambaia, afluente do ribeirão Pinheiros que deságua no Rio Atibaia, principal 

abastecedor de água potável de Campinas. 

A SANASA indica a adoção da tecnologia de ponta de membranas filtrantes por 

ultrafiltração, que resolveria de vez os problemas da ETE, contemplando inclusive a 

exigência da CETESB quanto à desinfecção, sem a necessidade de aplicação de 

produtos químicos e em decorrência destes a possível formação de subprodutos 

cancerígenos.  

Há necessidade de elaboração do projeto completo de sondagens, hidráulica, 

mecânica, elétrica, civil, estrutural, e de automação, considerando o aproveitamento das 

unidades operacionais existentes, ou a implantação de novas instalações necessárias ao 

“retrofit” proposto. 
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Figura 1.30: Sistema Samambaia. 

 
Ação 2: Sistema Sousas 

Para a interligação do Loteamento San Conrado e região à ETE Sousas há 

necessidade de execução de um coletor tronco.  

 

Quadro 1.21: Sistema Sousas. 

BAIRROS PROJETOS 
EXTENSÃO 
COLETOR 

TRONCO (m) 
EEEs 

EXTENSÃO DE 
LINHA 

DE RECALQUE (m) 

San Conrado - 1.250 1 900 

TOTAL   1.250 1 900 
 

Ação 3: Sistema Barão Geraldo 
Esta região de esgotamento possui um estudo de coletores tronco e estações 

elevatórias para interligação a ETE Barão Geraldo. 
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Quadro 1.22: Sistema Barão Geraldo. 

BAIRROS PROJETOS 

EXTENSÃO 
COLETOR 
TRONCO 

(m) 

EEEs 
EXTENSÃO DE 

LINHA 
DE RECALQUE (m) 

Estância Paraíso/Xangrila - 16.633 - - 
Village Campinas - 1.230 1 560 

Guará 
Executivo 

nº 
20040001 

2.392 1 118 

Recanto dos Dourados - 1.430 1 970 

TOTAL   21.685 3 1.618 
 

Ação 4: Sistema Anhumas 
A região Santa Marcelina ainda não foi contemplada com o sistema de 

interceptação. Foi elaborado o projeto executivo e encaminhado à PMC para verificação 

de viabilidade quanto à execução de obra de abertura de rua, porém o mesmo retornou 

com a negativa do pedido e encontra-se atualmente no Setor de Topografia da SANASA 

para novo levantamento topográfico, o que modificará o traçado do projeto.  

A região Alphaville possui um estudo de coletores tronco e estações elevatórias para 

interligação a ETE Anhumas. 

 

Quadro 1.23: Sistema Anhumas. 

BAIRROS PROJETOS 

EXTENSÃO 
COLETOR 
TRONCO 

(m) 

EEEs 
EXTENSÃO DE 

LINHA 
DE RECALQUE (m) 

Santa Marcelina 
Executivo 

nº 
20040270 

1.515     

Alphaville 
Executivo 

nº 
19970125 

503 2 2186 

TOTAL   2.018 2 2.186 
 

Ação 5: Sistema Arboreto 
A SANASA está operando a ETE Arboreto desde 2.000, que recebe contribuição dos 

esgotos provenientes dos Loteamentos Arboreto Jequitibás e Hortências. Tendo em vista 

o crescente adensamento populacional proveniente de empreendimentos ao redor do 

loteamento Arboreto, o que acarretará o acréscimo de vazão de esgotos a ser tratada, 
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verificamos que a ETE em sua atual capacidade de tratamento não tem condições de 

absolver toda esta contribuição de vazão.  

Desta forma, foi estudado o direcionamento dos esgotos ao sistema e ETE Sousas, 

que está em fase de elaboração de levantamentos topográficos e projeto. A possibilidade 

de desativação desta ETE, com a execução de obras de reversão de esgotos ao sistema 

de esgotamento Sousas, somente poderá ser realizada quando a ETE Sousas estiver em 

operação. 

Quadro 1.24: Sistema Arboreto 

BAIRROS PROJETOS 

EXTENSÃO 
COLETOR 
TRONCO 

(m) 

EEEs 
EXTENSÃO DE 

LINHA 
DE RECALQUE (m) 

Reversão Arboreto Executivo nº 
20130023 e 25 594 2 700 

TOTAL   594 2 700 
 

Ação 6: Sistemas Isolados 
Na Bacia do Atibaia há necessidade de execução de coletores em regiões isoladas e 

com sistema próprio de abastecimento de água. 

 

Quadro 1.25: Sistemas Isolados. 

REGIÃO PROJETOS 
EXTENSÃO 
COLETOR 

TRONCO (m) 
Gargantilha e Monte Belo - 3.320 

Região Bananal e Carlos Gomes - 1.000 

TOTAL                    4.320 
 

2) Bacia do Ribeirão Quilombo 
 
Ação 1: Sistema Santa Mônica 

O sistema de interceptação e a ETE Santa Mônica/Vó Pureza estão em operação 

desde 2.004, com lançamento do efluente tratado no córrego da lagoa, nas proximidades 

do ribeirão Quilombo.  

A ETE Santa Mônica também denominada Vó Pureza, deverá ser desativada pelos 

seguintes motivos: 



77Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas

 A capacidade instalada de tratamento da ETE cuja vazão média é de 85 L/s, está 

aquém da necessidade do sistema de esgotamento envolvido, conforme verifica-

se no quadro de vazões abaixo. 

 A necessidade de adequação radical de suas unidades de processo, em 

decorrência da evolução desproporcional de descargas industriais na rede 

coletora. Assim, o esgoto coletado nessa bacia precisa ser combinado com o de 

microbacias vizinhas para maior diluição e tratamento conjunto.  

Na área da ETE Vó Pureza será executada a EEE Santa Mônica, que fará o 

recalque à ETE Boa Vista. 

 

 
Figura 1.31: ETE Vó Pureza. 

 

A possibilidade de desativação desta ETE, com a execução de obras de reversão de 

esgotos ao Sistema de Esgotamento Boa Vista, somente poderá ser realizada quando a 

ETE Boa Vista estiver em operação. 
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Quadro 1.26: Reversão Sistema Santa Mônica para o Sistema Boa Vista. 

REGIÃO PROJETOS EEEs 
EXTENSÃO DE 

LINHA 
DE RECALQUE (m) 

Reversão Santa Monica 
para Boa Vista - 1 2.600 

TOTAL - 1 2600 
 
3) Bacia do Rio Capivari 
A Bacia do Capivari necessita de 28.974 metros de coletores de esgoto, 4 estações 

elevatórias, 3.302 metros de linha de recalque e adequação/ampliação da ETE Piçarrão, 

ETE Capivari I, ETE Capivari II e ETE Nova América a serem implantadas. 

 

Ação 1: Sistema Piçarrão 
O sistema de interceptação e a ETE Piçarrão estão em operação desde 2.005, com 

o processo de reator UASB seguido por lodos ativados e clarificação por flotação com ar 

dissolvido, possuindo a Licença de Operação emitida pela CETESB. 

A ETE foi construída em uma primeira etapa, com capacidade instalada de 

tratamento de vazão média de 417 L/s. 

O aumento de vazão afluente à ETE Piçarrão, decorrente da implantação de 

Estações Elevatórias inclusive da região do Pq. Oziel e Jd. Monte Cristo e do próprio 

crescimento populacional, implicou na operação de algumas das unidades atuais em sua 

capacidade máxima.  

Um estudo técnico está em elaboração para adequar a ETE para a vazão afluente 

crescente elevando a capacidade de tratamento. O estudo foi separado em três assuntos: 

Implantação do 4º módulo de UASB; Sistema de separação de lodo aeróbio,flotação e 

Sistema de desidratação de lodo. 
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Figura 1.32: ETE Piçarrão. 

 
Ação 2: Sistema Capivari I 

O Jd. Sul América terá um coletor tronco interligado ao interceptor Santa Rosa. 

 

Quadro 1.27: Sistema Capivari I 

REGIÃO PROJETOS 
EXTENSÃO 
COLETOR 

TRONCO (m) 

Jd. Sul América Executivo nº 
20110001 1.018 

TOTAL   1.018 
 

No início de 2013, foi desativada a ETE Santa Rosa que estava em operação desde 

1.996. Os esgotos anteriormente direcionados à ETE Santa Rosa estão sendo conduzidos 

à ETE Capivari I, após a execução de sistema de interceptação ao longo do córrego do 

Banhado. 

A SANASA através de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE realizou uma 

locação precedida da execução de obras do sistema de coleta, afastamento e tratamento 

de esgotos da bacia do rio Capivari I. 

A ETE Capivari I, em operação desde 2009, foi executada em uma 1ª etapa com 01 

dos 04 módulos previstos para o final de plano, ou seja, foi executada para uma vazão de 
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86 L/s e o final de plano prevê 345 L/s. 

A concepção de tratamento é de reator UASB, filtro biológico aerado submerso e 

decantador secundário com o lançamento do efluente tratado no rio Capivari.   

Haverá necessidade de elaboração de projeto executivo dos demais módulos 

previstos para a ETE.  É necessária a imediata execução de mais 01 módulo de 86 L/s, 

devido a futura implantação das obras de rede coletora de esgotos nos bairros: Cidade 

Satélite Íris, Jd. Sul América, Chácaras São Judas Tadeu.  

 

 
Figura 1.33: ETE Capivari I. 

 

Desta forma a ETE terá capacidade de tratar uma vazão média de 172 L/s, o que 

atenderá apenas até o ano de 2.018, desde que todas as interligações já tenham sido 

executadas. A seguir, o quadro resumo de vazões do Sistema Capivari I incluindo o antigo 

sistema Santa Rosa. 
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Quadro 1.28: Vazões Sistema Capivari I. 

Ano População 
(hab.) 

Q média 
(L/s) 

Q Max/dia 
(L/s) 

Q Max/hora 
(L/s) 

2.013 72.150 148 172 244 
2.016 79.210 162 188 266 
2.020 89.721 182 212 302 
2.030 122.847 248 289 411 

 
Ação 3: Sistema Capivari II 

Existem estudos de coletores tronco e estações elevatórias para interligação a ETE 

Capivari II. 

 

Quadro 1.29: Sistema Capivari II. 

BAIRROS PROJETOS 
EXTENSÃO 
COLETOR 

TRONCO (m) 
EEEs 

EXTENSÃO DE 
LINHA 

DE RECALQUE (m) 

Interligação Itatinga Executivo nº 
20080334 833 - - 

Santa Lucia - 5.338 - - 
Campos Elíseos - 3.650 - - 

Córrego do Lixão - 1.179 - - 
Margem Esquerda rio Capivari - 3.086 1 900 

Nova Mercedes - 1.205 - - 
Saltinho e Centenário - 2.294 1 1.000 

Jd Bandeiras / Córrego Taubaté - 4.078 - - 
Interligação Icaraí - 1.200 - - 

Área de Expansão c/ São Luis - 5.093 1 685 
TOTAL   27.956 3 2.585 

 

A ETE Capivari II está em operação. Foi executado numa primeira fase de obras 

apenas um módulo de tratamento, com capacidade de 186 L/s, que foi financiado via PAC 

- Programa de Aceleração do Crescimento / OGU: 

- Contrato 272.831-82/2008, PAC – OGU 

- Capacidade: Q = 182,5 L/s, Redes e linhas de recalque L= 7.748,50 m, 

EEEs 03 un.  

- Valor Total: R$ 95.629.488,31 

- Valor de Repasse: R$ 60.607.267,60 

- Recursos Próprios: R$ 35.022.220,71 
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A segunda fase de obras que inclui outro módulo da ETE Capivari II está em 

execução via financiamento do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento / OGU: 

 - Contrato 350.898-49/2011 – PAC-OGU: 

 - Capacidade: Q = 182,5 L/s, Redes e linhas de recalque L= 2.789,82 m, 

ampliação da capacidade EEEB 04 un, Interceptor L = 7.193,23 m, Interceptor MND 

(Método Não destrutivo) L = 2.988,72 m 

- Valor Total: R$ 106.341.569,61 

- Valor de Repasse: R$ 75.000.000,00 

- Recursos Próprios: R$ 31.341.569,61 

- Início: Mar/2012 

- Término: Mar/2014 

Uma terceira fase denominada Taubaté, que se trata de uma parte da interceptação 

de esgotos foi liberada via PAC - Programa de Aceleração do Crescimento / OGU e 

licitada e está em vias de início de obra: 

- SES Taubaté – 1ª ETAPA 

- Contrato 353.055-19/2011, PAC - OGU 

- Redes e linhas de recalque L = 4.156,99 m, execução de 01 EEE 

- Valor Total: R$ 17.642.384,49. 

- Valor de Repasse: R$ 8.756.170,83. 

- Recursos Próprios: R$ 8.886.213,66. 

- Início: Abr/2013 

- Término: Out/2014 

- SES Taubaté – 2ª ETAPA:  

- Contrato 353.055-19/2011, PAC - OGU: 

- Redes e linhas de recalque L = 6.100,50m 

- Valor Total: R$ 36.221.230,92. (considerando as obras de infraestrutura e 

realocação de famílias, de responsabilidade da PMC). 

- Valor de Repasse: R$ 5.594.009,54 (valor referente à interceptação, de 

responsabilidade da SANASA). 

- Recursos Próprios: Considerada a contrapartida total na primeira etapa 

- Estágio atual – Projetos em análise pela CAIXA (projeto da 

SEHAB/COHAB, com SEINFRA E SANASA). Para as demais fases de obras há 

necessidade de liberação de recursos financeiros.  

Neste sistema existem ainda as ETEs: Casas do Parque, Porto Seguro, Santa Lúcia, 
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Eldorado, São Luís e São José, que serão desativadas e o esgoto gerado nestes 

empreendimentos será direcionado à ETE Capivari II. Enquanto as obras do sistema de 

esgotamento Capivari II não forem implantadas, duas estações elevatórias de esgotos 

(EEE) estão em operação para atender aos bairros Parque Oziel, Jardim Monte Cristo e 

Gleba B, revertendo os esgotos para a ETE Piçarrão. 

O processo de tratamento biológico adotado no projeto da ETE consiste na 

combinação de lodos ativados seguidos por sistema de membranas filtrantes, para 

lançamento do efluente final no rio Capivari. Esta ETE é denominada de EPAR- Estação 

Produtora de Água de Reúso, devido à excelente qualidade do efluente tratado. 

O futuro aumento de vazão afluente à EPAR, decorrente da implantação de 

interceptores de esgotos e Estações Elevatórias atendendo às demais fases de obras, 

implicará na necessidade de execução do terceiro módulo de tratamento, elevando a 

capacidade instalada para 559 L/s. 

 

 
Figura 1.34: EPAR Capivari II. 

 
Somente após a execução de todas as interligações necessárias e mediante o 
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crescimento da região é que haverá necessidade de implantação do quarto módulo de 

tratamento. As seguir, o quadro resumo de vazões do sistema Capivari II, incluindo o 

sistema Icaraí. 

Quadro 1.30: Vazões Sistema Capivari II 

Ano População 
(hab) 

Qmédia 
(L/s) 

Qmáx.dia 
(L/s) 

Qmáx.hora 
(L/s) 

2.013 307.390 588 689 992 
2.016 318.288 609 714 1.027 
2.020 333.421 637 748 1.077 
2.030 374.476 715 839 1.209 

 
1.3.4. PROGRAMA PARA VENDA DE ÁGUA DE REÚSO 

Considerando o panorama atual de demanda e disponibilidade hídrica, além da 

proposta de reenquadramento dos corpos d’água, a SANASA vem nos últimos anos, 

investindo em tecnologia avançada para a implantação de novas ETEs, além de estudos 

para renovação de concepções de ETEs em operação. 

Atualmente, a SANASA tem, concluída e em operação, a primeira fase da Estação 

Produtora de Água de Reúso – EPAR - Capivari II com capacidade de tratamento de 180 

l/s, que opera desde 2012. O término do segundo lote, que amplia a capacidade da EPAR 

para 360 l/s está previsto para 2014. 

A tecnologia empregada na EPAR para a purificação da água com tratamento a nível 

terciário com remoção de nitrogênio e fósforo é a mais moderna do mundo e a SANASA é 

pioneira no país na sua utilização. A membrana filtrante (fibras ocas com bilhões de poros 

microscópicos que constituem uma barreira física para as impurezas) garante a remoção 

de vírus, bactérias, sólidos e nutrientes, e deixa a água com 99% de grau de pureza. A 

operação é totalmente automatizada e com baixo consumo de produtos químicos. 

Devido à produção de água com altíssima qualidade, a SANASA já proporciona o 

reúso indireto da água, uma vez que lança este efluente no rio Capivari, oferecendo uma 

melhoria de qualidade a quem está à jusante deste ponto de lançamento. No entanto, há 

um estudo para a realização do Reúso Planejado de Água, englobando as empresas 

instaladas no Parque Industrial e o Aeroporto Internacional, onde será implantado um 

programa de reúso de água para atender os usos menos exigentes e diminuir o consumo 

de água potável no município. 

A SANASA deve priorizar esta iniciativa nos próximos anos. Projetos e parcerias 

nessa área são importantes para o uso racional da água, pois além da eficiência da ETE, 
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são necessários investimentos em infraestrutura e recursos humanos. 

 
1.3.5. PROGRAMA PARA DESTINAÇÃO DOS LODOS 

Atualmente os lodos provenientes das Estações de Tratamento de Água (ETA) e 

das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), considerados resíduos industriais, de 

acordo com a Lei Federal nº 12.305/10, são dispostos em aterro sanitário particular.  

Considerando que o biossólido é definido como o lodo tratado, resultante do 

tratamento de esgotos, que pode ser reutilizado ou reciclado como adubo em solos 

agrícolas, podendo ser uma possibilidade de tratamento e disposição final. Para tanto, é 

preciso avaliar bem todos os aspectos envolvidos como: as características do solo, 

formas de cultivos, tipos de culturas, o uso de adubos orgânicos e finalmente a 

receptividade por parte dos agricultores. Porém, alternativas serão avaliadas pelos 

técnicos da SANASA para disposição ambientalmente adequada. 

Para os lodos provenientes das Estações de Tratamento de Água estão sendo 

avaliadas as seguintes propostas:  

Para as ETAs 1 e 2 estão sendo consideradas duas alternativas: 

1. Tratamento dos lodos diretamente nas dependências das ETAs 1 e 2, adotando 

sistemas tradicionais de adensamento e desidratação; e 

2. Envio do lodo via emissário de esgotos existente para tratamento na ETE Piçarrão. 

 

Para as ETAs 3 e 4, o lodo deverá ser tratado na Estação de Tratamento de Lodo 

(ETL) da própria estação e posteriormente disposto em aterro sanitário particular. 

Para a ETA Capivari a SANASA Campinas contratará empresa especializada em 

desaguamento e transporte de lodo, para operação na própria área da ETA. Poderão ser 

utilizados como procedimentos de desaguamento de lodo: centrifugação, bags, prensa 

parafuso, prensa por placas ou prensa por esteira. Posteriormente, o lodo desaguado 

deverá ser acondicionado em caçambas lacradas e transportado para as estufas de 

secagem da ETL das ETAs 3 e 4, na Rod. Heitor Penteado, km 5,5, Campinas.  

Salientamos, portanto, que a SANASA está efetuando estudos de viabilidade de 

tecnologias disponíveis para o tratamento desses resíduos e posteriormente a 

implantação dessas unidades para a disposição final ambientalmente adequada.
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Quadro 1.31: Resumo dos Programas de Esgotamento Sanitário 
 

OBJETIVOS BACIAS DE CONTRIBUIÇÕES AÇÕES META/PRAZO 

    

SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE 

ESGOTO 
 

Bacia do Rio Atibaia 
1: ETE Bananal/Carlos Gomes Implantar ETE (Médio Prazo) 

2: ETE Monte Belo Implantar ETE (Médio Prazo) 

Bacia do Ribeirão Quilombo 
1: Sistema San Martin Ampliar ETE (Médio Prazo) 

2: Sistema Boa Vista Implantar ETE (Curto Prazo) 

Bacia do Rio Capivari 1: Sistema Nova América Ampliar ETE (Médio Prazo) 
    

SISTEMA DE COLETA E 
AFASTAMENTO 

Bacia do Rio Atibaia 

1: Sistema Samambaia 12.272 metros de rede (Imediato) 

2: Sistema Sousas 69.136 metros de rede (Médio Prazo) 

3: Sistema Barão Geraldo 117.809 metros de rede (Médio Prazo) 

4: Sistema Anhumas 61.217 metros de rede 
(Curto Prazo) 

5: Bairro em área isolada Com Sistema Público de 
Abastecimento de Água 24.772 metros de rede (Médio Prazo) 

6: Bairro em área isolada Sem Sistema Público de 
Abastecimento de Água 50.004 metros de rede (Médio Prazo) 

Bacia do Ribeirão Quilombo 
1: Sistema San Martin 11.536 metros de rede (Curto Prazo) 

2: Sistema Santa Mônica 1.605 metros de rede (Imediato) 
3: Sistema Boa Vista 2.780 metros de rede (Curto Prazo) 

OBJETIVOS BACIAS DE CONTRIBUIÇÕES AÇÕES META/PRAZO 

    

SISTEMA DE COLETA E 
AFASTAMENTO Bacia do Rio Capivari 

1: Sistema Piçarrão 30.280 metros de rede (Curto Prazo) 

2: Sistema Capivari I 111.162 metros de rede (Médio Prazo) 
3: Sistema Capivari II 43.834 metros de rede (Curto Prazo) 

4: Sistema Nova América 
2.059 metros de rede + 2 EEEs + 962 

metros de linha de recalque  
(Curto Prazo) 

    

MACROSSISTEMA 
DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Bacia do Rio Atibaia 
 

1: Sistema Samambaia 
1.303 metros de rede + 1 ETE + 2 EEEs 

+ 1.630 metros linha de recalque 
(Imediato) 

2: Sistema Sousas 
1.250 metros de rede + 9 EEEs + 5.345 

metros de linha de recalque  
(Curto Prazo) 

3: Sistema Barão Geraldo 
21.685 metros de rede + 8 EEEs + 8.626 

metros de linha de recalque  
(Médio Prazo) 

4: Sistema Anhumas 
2.018 metros de rede + 8 EEEs + 5.276 

metros de linha de recalque  
(Curto Prazo) 

5: Sistema Arboreto 
594 metros de rede + 2 EEEs + 700 

metros de linha de recalque 
 (Curto Prazo) 

6: Sistemas Isolados 
4.320 metros de rede + 3 EEEs + 3.570 

metros de linha de recalque 
(Médio Prazo) 

Quadro 1.31: Resumo dos Programas de Esgotamento Sanitário (Continuação) 
 

OBJETIVOS BACIAS DE CONTRIBUIÇÕES AÇÕES META/PRAZO 

 

MACROSSISTEMA 
DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Bacia do Ribeirão Quilombo 1: Sistema Santa Mônica 2.659 metros de linha de recalque + 2 
EEEs (Curto Prazo) 

Bacia do Rio Capivari 

1: Sistema Piçarrão Ampliação de ETE 
(Médio Prazo) 

2: Sistema Capivari I 
1.018 metros de rede + Ampliação de 
ETE + 2 EEEs + 1.149 metros de linha 

de recalque (Imediato) 

3: Sistema Capivari II 
27.956 metros de rede + 1 ETE + 4 
EEEs + 3.300 metros de linha de 

recalque (Curto Prazo) 

 
VENDA DE ÁGUA DE 

REÚSO - - Curto Prazo 

    

DESTINAÇÃO DOS 
LODOS - - Curto Prazo 
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1.4. PROGRAMA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Este programa visa melhorar a gestão dos resíduos sólidos no Município de 

Campinas e cumprir as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Todas as 

ações podem, ou não, estar amparadas por uma legislação municipal e são passíveis de 

substituição por uma ação equivalente, que cumpra os objetivos propostos. 

 

1.4.1. OTIMIZAR A COLETA E O MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
  
Ação 1: Ampliar a coleta regular de resíduos domiciliares na área rural 
 Essa ação visa propor novas rotas para os caminhões, com o objetivo de atender 

toda a área rural do município, regularmente. 

  

Ação 2: Instalar contêineres em locais estratégicos 
 Os contêineres devem atender aos moradores das áreas rurais de difícil acesso. 

Os moradores podem levar seus resíduos para locais adequados, onde serão coletados 

periodicamente pelo serviço público. O acondicionamento deve incentivar a segregação 

entre resíduos secos e úmidos. 

 
Ação 3: Mecanizar a coleta convencional Urbana 
 O uso dos contêineres irá agilizar a coleta dos RSD, além de proporcionar um 

acondicionamento adequado dos resíduos. 

 
1.4.2. AMPLIAR E MELHORAR O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 
 
Ação 4: Ampliar a área de abrangência da coleta seletiva de RSU 

Considerando a PNRS e a baixa eficiência na coleta e reciclagem dos resíduos 

sólidos urbanos em Campinas, esta ação tem por objetivo promover parcerias entre as 

Secretarias Municipais e a iniciativa privada, a fim de divulgar e incentivar a coleta seletiva 

em vários pontos da cidade:  

1. Escolas Municipais; 

2. Centros de Saúde; 

3. Hipermercados; 

4. Prédios da Administração Pública Municipal; 
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5. Centros de compras (Shoppings, Loja de materiais para construção); 

6. Ampliar a coleta seletiva porta a porta. 

 
Ação 5: Melhorar a eficiência e eficácia no gerenciamento dos recicláveis 
 Apesar da abrangência da Coleta Seletiva (75% da área urbana do Município) e da 

existência de 12 Cooperativas de recicláveis, a quantidade de materiais coletados (2,09%) 

está muito abaixo do potencial de resíduos recicláveis gerados em Campinas, que é 

estimada em torno de 30% do total de resíduos sólidos urbanos (RSU). Portanto, esta 

ação visa, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda – SMTR, auxiliar na 

regularização e estruturação organizacional das Cooperativas, através do Programa de 

Economia Solidária, que também prevê capacitar os catadores. 

 As regularizações envolvem a concessão de áreas, além das licenças urbanística, 

sanitária, ambiental e do corpo de bombeiros. Já a estruturação diz respeito à 

organização administrativa, qualificando e viabilizando as redes a pleitearem recursos a 

fundo perdido, em instituições municipais, estaduais e federais. Atualmente, o Grupo de 

Trabalho de Resíduos Sólidos – GTRS, instituído pelo Decreto Municipal nº 14.265/03 e 

coordenado pela SMTR, está realizando o diagnóstico das cooperativas e associações 

para fins de regularização. 
 
Ação 6: Estimular o crescimento do mercado de reciclados 
 A Administração Pública, por meio de parcerias com o setor industrial, pode criar 

mecanismos de incentivo ao mercado de reciclados, gerando renda e inclusão social. 

 
Ação 7: Ampliar o número de Locais de Entrega Voluntária (LEVs) 
  Identificar as áreas mais críticas e implantar novos LEVs, para diminuir os custos 

oriundos da disposição irregular de resíduos. 

 
Ação 8: Fomentar e equipar as cooperativas de reciclagens, de forma a 
profissionalizar o serviço. 
 Essa ação objetiva estruturar as Cooperativas de recicláveis, cadastradas no 

Programa Economia Solidária, visando a adequação e profissionalização das mesmas, 

através da compra de equipamentos (empilhadeira, prensa, balança, esteira ou mesa e 

cobertura) e adequação dos locais de triagem. Isso, para a otimização da coleta e triagem 

dos resíduos recicláveis, conforme o Decreto Municipal nº 14.265/03. 
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1.4.3. MELHORAR A EFICIÊNCIA NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS 
 
Ação 9: Instalar mais coletores de resíduos na região central do município 
 Considerando o volume de resíduos coletados pelas equipes de varrição e o déficit 

de coletores de resíduos - papeleiras na região central, a instalação dos mesmos, 

somadas às ações de educação ambiental, visa diminuir os custos com a limpeza da 

região central. Os coletores devem facilitar a segregação entre resíduos úmidos (restos 

de comida) e secos (papéis, latas, etc.). 

 
Ação 10: Implantar a varrição mecanizada em vias de grande circulação 
 A varrição mecanizada tem por objetivo otimizar o serviço e dar maior segurança às 

equipes de limpeza, principalmente em túneis, pontes e vias expressas.  

 
Ação 11: Ampliar as equipes de limpeza 
 Essa ação visa aumentar a frequência na prestação de serviços como a limpeza de 

bocas-de-lobo (1 equipe atualmente) e a coleta de Resíduos Volumosos “Cata-Treco” (5 

equipes atualmente).  

 
1.4.4. GESTÃO DE RECURSOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA (DLU) 
 
Ação 12: Fixar e cobrar tarifas por serviços prestados 
 Atualmente, o DLU executa funções que não são atribuição do município, para isso 

deverá haver regulamentação e a devida cobrança pelos serviços prestados.  (Ex. coleta 

de resíduos dos serviços de saúde de clínicas particulares). 
 
Ação 13: Efetuar e ampliar convênios com outros municípios 
 A Administração Pública deve buscar convênios, principalmente na região 

metropolitana e nas bacias PCJ, para resolver problemas comuns ao gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos. Essa prática pode agilizar a obtenção de recursos financeiros, 

além de reduzir os custos de execução e manutenção dos projetos. 
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1.4.5 GERENCIAR OS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 
 
Ação 14: Adequar o modelo de gestão para os RCCs 
 Considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei Federal nº 

12.305/10) e a Resolução CONAMA nº 307/02, a Administração Pública deverá elaborar 

as seguintes adequações: 

 Regulamentação da Lei Municipal nº 14.418/12 de Resíduos de Construção Civil – 

RCC 

 Readequar a Estrutura Técnica e Operacional da Usina Recicladora de Materiais – 

URM; 

 Readequar o Sistema de Controle de Entrada de Resíduos de Construção Civil - 

RCC (de manual para on-line); 

 Cobrar Tarifa para Descarte dos Resíduos de Construção Civil na URM; 

 Licenciar o Aterro de Inertes da URM; 

 Equipar a URM de forma tecnicamente adequada; 

 Elaborar estudo e pesquisa locacional, para implantação de novos locais de 

reciclagens dos RCC; 

 Avaliar estudos visando a possibilidade de estabelecimento de parcerias para a 

prestação deste serviço. 

 
1.4.6. LEVANTAR INFORMAÇÕES REFERENTES AOS GERADORES DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
 

Ação 15: Cadastro dos Geradores de Resíduos Sólidos 

Cadastrar as empresas que atuam no município e precisam elaborar o seu plano 

de gestão dos resíduos sólidos. O objetivo é conhecer as empresas que geram resíduos e 

necessitam de tratamento específico, a fim de propor soluções conjuntas para problemas 

comuns, além de desenvolver novas tecnologias e alimentar o banco de dados municipal, 

referente à gestão dos resíduos sólidos. 
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1.4.7. LOGÍSTICA REVERSA 
 
Ação 16: Fomentar e incentivar os programas de logística reversa, conforme Lei 
Federal 12305/2010. 

Os resíduos especiais abordados pela Lei Federal nº 12.305/2010 devem ser 

gerenciados pelos seus geradores, no que concerne às reciclagens das embalagens e 

pós-consumo. Para tanto, os acordos setoriais devem ser elaborados entre os setores 

produtivos e geradores de tais resíduos e os governos. Neste aspecto, o poder público 

municipal aguarda a celebração destes acordos nos setores federal e estadual mas, não 

obstante, já efetua ações mencionadas neste relatório, como é o caso dos pneus 

inservíveis. Também nesta ação, o aumento no nº de LEVs terá papel importante na 

eficiência e eficácia do programa. 

 
1.4.8. VALORIZAÇÃO DOS RSUs – LEI FEDERAL nº 12.305/10 
 
Ação 17: Firmar PPP para o gerenciamento dos RSU 
 Está prevista a contratação de uma consultoria que terá por objetivo propor um 

novo modelo de gestão de resíduos sólidos para Campinas, cumprindo as exigências da 

PNRS. Essa ação, quando concretizada, será objeto de atualizações contínuas a serem 

inseridas neste PMSB e no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PMGIRS. 
 

Ação 18: Implantar o CIVAR 
Visando o cumprimento da PNRS (Lei n° 12.305/10), está ação pretende implantar 

o CIVAR – COMPLEXO INTEGRADO DE VALORIZAÇÃO DOS RSUs no Complexo 

Delta, através do tratamento adequado da fração orgânica (compostagem), da fração 

reciclável (cooperativas) e da fração não reciclável (aterro de rejeitos ou reaproveitamento 

energético). 

 
1.4.9. GERENCIAMENTO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS 
 
Ação 19: Recuperação de passivos ambientais 

Recuperar antigos lixões, bota-foras e aterros por meio da contratação de 

empresas especializadas no gerenciamento de áreas contaminadas. 
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1.4.10. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE – RSS 
 
Ação 20. Coleta e Tratamento dos RSS 
 Garantir a manutenção dos serviços prestados pela PMC, que envolve a coleta, 

tratamento e destinação adequada dos RSS (classes: A, D e E) dos estabelecimentos 

cadastrados, considerando tanto os pequenos, quanto os grandes gerados. Garantir a 

coleta tratamento e destinação adequada dos RSS classe B, a partir de 2013. 

 

O quadro a seguir apresenta um resumo do Programa do Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, enfatizando as metas e prazos, além de vincular 

as ações com os respectivos objetivos, baseados nos problemas diagnosticados no 

Produto 1 – Diagnóstico do PMSB de Campinas. 

Quadro 1.32: Resumo do Programa de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
 

DIAGNÓSTICO 
(Problemas) OBJETIVOS AÇÕES META/PRAZO 

    

1. Controle na Fonte de RS. EDUCAÇÃO AMBIENTAL Este objetivo possui um Programa Específico 
(Quadro 1.1, pág. 16 e 17) - 

    

2. Limpeza e Manejo de Resíduos 
Sólidos Urbanos 

(Coleta convencional) 

 OTIMIZAR A COLETA E O MANEJO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

1. Ampliar a coleta convencional de RSD nas 
áreas rurais 

100 % da Área Rural  
Longo Prazo 

2. Instalar contêineres em locais estratégicos 100 % das instalações previstas no Programa 
Curto Prazo 

3. Mecanizar a coleta convencional Urbana 100 % da coleta de RSD mecanizada  
Longo Prazo 

    

3. Ineficiência da Coleta Seletiva. AMPLIAR E MELHORAR O PROGRAMA 
DE COLETA SELETIVA  

4. Ampliar a área de abrangência da coleta 
seletiva de RSU 

100 % dos domicílios urbanos 
Curto Prazo 

5. Melhorar a eficiência e eficácia no 
gerenciamento dos materiais recicláveis. 

100 % da coleta do Potencial de Recicláveis 
contidos nos RSU 

Longo Prazo 

6. Estimular o crescimento do mercado de 
reciclados Contínuo 

7. Ampliar o número de Locais de Entrega 
Voluntária (LEVs) 

Instalar 100 LEVs ou 1 LEV / 15.000 hab.  
Longo Prazo 

8. Fomentar e equipar as cooperativas de 
reciclagens, de forma a profissionalizar o serviço. 

100 % do Programa (12 Cooperativas) 
(Curto Prazo) 
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Quadro 1.32: Resumo do Programa de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Continuação) 

DIAGNÓSTICO 
(Problemas) OBJETIVOS AÇÕES META/PRAZO 

    

4. Limpeza de Vias Públicas MELHORAR A EFICIÊNCIA NA LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS 

9. Instalar mais coletores de resíduos na região 
central do Município 

100 % do Programa (1.440 coletores) 
(Curto Prazo) 

10. Implantação de varrição mecanizada em vias 
de grande circulação 

100 % do Programa (150 km/dia) 
Curto Prazo 

11. Ampliar as equipes de limpeza  

100 % dos Programas 
Boca de Lobo (16 equipes) 

Resíduos Volumosos (10 equipes) 
Longo Prazo 

    

5. Carência de Recursos Humanos e 
Materiais 

GESTÃO DE RECURSOS DO 
DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA 

(DLU) 

12. Fixar e cobrar tarifas por serviços prestados 100 % do Programa 
Curto Prazo 

13. Efetuar e ampliar convênios com outros 
municípios 

100 % do Programa 
Curto Prazo 

    

6. Resíduos da Construção Civil. GERENCIAR OS RCC  14. Adequar o Modelo de Gestão dos RCCs 100 % do Programa 
Curto Prazo 

    

7. Compostagem VALORIZAÇÃO DOS RSUs – LEI 
FEDERAL Nº 12.305/10 

As ações deste objetivo estão descritas a seguir, 
juntamente com o problema nº 10 

(Licenciamento Delta B) 
- 

    

8. Inventário de Resíduos Sólidos 

LEVANTAR INFORMAÇÕES 
REFERENTES AOS GERADORES DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

15. Cadastro dos Geradores de Resíduos 
Sólidos 

100 % do Programa  
Curto Prazo 

LOGÍSTICA REVERSA 

16. Fomentar e incentivar os programas de 
logística reversa, conforme Lei Federal 

12305/2010. 
Contínua 

7. Ampliar o número de Locais de Entrega 
Voluntária (LEVs) 

Instalar 100 LEVs ou 1 LEV / 15.000 hab.  
Longo Prazo 

Quadro 1.32: Resumo do Programa de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Continuação) 
 

DIAGNÓSTICO 
(Problemas) OBJETIVOS AÇÕES META/PRAZO 

    

9. Descarte Irregular de RS FISCALIZAÇÃO E DENÚNCIA ANÔNIMA 
DE DESCARTES IRREGULARES 

Este objetivo possui um Programa Específico 
(Quadro 1.1, pág. 16 e 17) - 

    

10. Licenciamento do Delta B VALORIZAÇÃO DOS RSUs – LEI 
FEDERAL Nº 12.305/10 

17. Firmar PPP para o gerenciamento dos RSU 100 % do Programa (Implantar PPP) 
Imediato 

18. Implantar o CIVAR – Complexo Integrado de 
Valorização dos RSUs 

100 % do Programa (Implantar CIVAR) 
Curto Prazo 

    

11. Passivos Ambientais dos Antigos 
Aterros 

GERENCIAMENTO DOS PASSIVOS 
AMBIENTAIS 19. Recuperação de passivos ambientais 100 % do Programa (Remediação) 

Médio Prazo  

    

- GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE 
SERVIÇO DE SAÚDE – RSS 20. Coleta e Tratamento dos RSS Contínuo 
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1.5. PROGRAMA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Este programa tem como objetivo propor ações que evitem ou minimizem os 

impactos dos eventos críticos sobre a quantidade e a qualidade da água, agravados pela 

intensa impermeabilização do solo. Todas as ações podem, ou não, estar amparadas por 

uma legislação municipal e são passíveis de substituição por uma ação equivalente, que 

cumpra os objetivos propostos. 

 

1.5.1. MITIGAR OS PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTO E INUNDAÇÕES  
 

Ação 1: Obras de micro e macrodrenagem 
 Fazer a manutenção preventiva das estruturas, além de executar novas obras de 

drenagem.  

Considerando que a ocupação irregular das planícies de inundação é o principal 

problema da macrodrenagem, a Administração Municipal deverá dar continuidade ao 

plano de ação para a remoção das famílias em área de risco, além da recuperação 

ambiental dessas áreas. 

  

1.5.2. ELABORAR PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PMRH  
 
Ação 2: Elaborar termo de referência para PMRH 

Para a elaboração do Plano Municipal de Recursos Hídricos - PMRH deverá ser 

elaborado um Termo de Referência, que subsidie de maneira mais precisa a discussão do 

escopo do trabalho a ser realizado, de modo que esse possa contemplar: a análise 

qualitativa e quantitativa da malha hídrica; a identificação e a caracterização ambiental 

das nascentes, mananciais e microbacias; a proposição de medidas para o controle da 

poluição, visando o enquadramento proposto no plano das bacias PCJ; o levantamento 

das demandas consuntivas e não-consuntivas; a análise de risco de contaminação; a 

recuperação e preservação das APPs; a criação de instrumentos para o reúso de água 

cinza; o mapa de uso e ocupação do solo atualizado e a geração de arquivos digitais no 

formato shapefile. 

 

Ação 3: Desenvolver o PMRH 
Realizar os trabalhos de campo, visando o levantamento de informações, além da 
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elaboração dos produtos pertinentes a cada fase de planejamento. Para tanto, poderá ser 

contratada uma consultoria especializada.  

 
Ação 4: Implantar o PMRH 

Essa ação visa estabelecer diretrizes para o gerenciamento das bacias 

hidrográficas no município de Campinas. 

 
1.5.3. ELABORAR PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA - PDDU  
 
Ação 5: Elaborar termo de referência para o PDDU 

Para a elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU deverá ser feito 

um termo de referência para que possa ser discutido de maneira mais precisa o escopo 

do trabalho a ser realizado e que esse possa atender as necessidades das bacias do 

município, incluindo as suas peculiaridades e o seu uso real do solo. 

 

Ação 6: Desenvolver o PDDU 

Realizar os trabalhos de campo, visando o levantamento de informações, além da 

elaboração dos produtos pertinentes a cada fase de planejamento. Também estão 

previstas a aquisição de equipamentos e a realização do monitoramento hidrológico. Para 

tanto, poderá ser contratada uma consultoria especializada. 

 

Ação 7: Implantar o PDDU de Campinas 

Essa ação visa transformar o trabalho técnico em uma Legislação Municipal, a fim 

de estabelecer diretrizes para as obras de infraestrutura de drenagem urbana, dentro do 

município de Campinas. 

 
1.5.4. CONSERVAÇÃO DO SOLO E CONTROLE DA EROSÃO  
 
Ação 8: Captação das Águas Pluviais 

A Administração Pública, em parceria com a iniciativa privada, deverá viabilizar, 

economicamente, obras de infraestrutura para aumentar a captação e detenção das 

águas pluviais, a fim de amortecer os picos de vazão, promover a infiltração e, 

consequentemente, evitar a ocorrência de inundações e alagamentos em pontos críticos 

do município, durante o período das chuvas. 

As águas coletadas e que não infiltraram no solo podem ser lançadas na rede 
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pública de macrodrenagem urbana, após o evento de precipitação pluviométrica. Outra 

opção seria incentivar a instalação de dispositivos de retenção de água pluvial que, 

posteriormente, poderia ser reutilizada para fins não potáveis. No entanto, essa questão 

deve ser regulamentada no município. 

 
Ação 9: Dispositivos complementares 

Para impedir o surgimento de novos pontos críticos de alagamento e inundação 

será discutida a necessidade de implantar dispositivos complementares para o controle 

das águas pluviais e da poluição difusa, em novos empreendimentos. Essa discussão 

deverá gerar um instrumento normativo para ser aplicado pelas secretarias competentes. 

 

Ação 10: Pavimentação 
Esta ação tem por objetivo atender a área urbana com a pavimentação das vias 

públicas, acompanhada da infraestrutura de drenagem. Já para as áreas rurais, as ações 

encontram-se previstas no Programa 6 - Saneamento Rural Sustentável. 

 
Ação 11: Parques Lineares 
 O Objetivo é recuperar as Áreas de Preservação Permanente – APPs, para que 

elas cumpram a sua função ambiental de proteger os recursos hídricos e o solo, conforme 

a Lei Federal nº 12.651/12. Os parques lineares têm a função de mitigar os impactos da 

urbanização, como a impermeabilização e a formação de “ilhas de calor”. Além disso, eles 

devem ter uma função social promovendo o bem-estar da população.  

 
1.5.5. GESTÃO INSTITUCIONAL DA SEINFRA 
 
Ação 12: Quadro técnico 
 Para elaborar projetos, executá-los e fiscalizá-los há a necessidade de ampliar o 

número de técnicos. Já que, além do planejamento das ações futuras, existem as 

demandas cotidianas e emergenciais.   

O quadro a seguir apresenta um resumo do Programa do Sistema de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas, enfatizando as metas e prazos, além de vincular as 

ações com os respectivos objetivos propostos principalmente com base nos problemas 

diagnosticados no Produto 1 – Diagnóstico do PMSB de Campinas. 
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Quadro 1.33: Resumo do Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana 
 

DIAGNÓSTICO 
(Problemas) OBJETIVOS AÇÕES META/PRAZO 

    

1. Pontos Críticos de Alagamentos MITIGAR OS PONTOS CRÍTICOS DE 
ALAGAMENTO E INUNDAÇÕES 1. Obras de Micro e Macrodrenagem 100 % da Meta do PMCPC  

Longo Prazo 2. Pontos Críticos de Inundações 

    

3. Monitoramento Hidrológico ELABORAR PLANO MUNICIPAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS - PMRH 

2. Elaborar Termo de Referência para 
PMRH 

100 % do Termo de Referência 
Imediato 

3. Desenvolver o PMRH 100 % de Elaboração do Plano 
Curto Prazo 

4. Implantar o PMRH Contínuo 

    

4. Plano Diretor de Drenagem Urbana 
ELABORAR PLANO DIRETOR DE 

DRENAGEM URBANA - PDDU 
 

5. Elaborar Termo de Referência para 
PDDU 

100 % do Termo de Referência 
Imediato 

6. Desenvolver o PDDU 100 % de Elaboração do Plano 
Curto Prazo 

7. Implantar o PDDU de Campinas Contínuo 

 

 
Quadro 1.33: Resumo do Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana (Continuação) 

 
DIAGNÓSTICO 

(Problemas) OBJETIVOS AÇÕES META/PRAZO 

    

5. Controle de Erosões e 
Assoreamentos 

 
CONSERVAÇÃO DO SOLO E 

CONTROLE DA EROSÃO 
 

8. Captação das águas pluviais 100 % do Plano 
Longo Prazo 

9. Dispositivos Complementares Contínuo 

10. Pavimentação 100 % das Vias Públicas Urbanas  
Longo Prazo 

11. Parques Lineares 100 % do Plano 
Longo Prazo 

    

6. Ocupações de Planícies de 
Inundações FISCALIZAÇÃO Este objetivo possui um Programa Específico 

(Quadro 1.1, pág. 16 e 17) - 

    

7. Carência de Recursos GESTÃO INSTITUCIONAL DA 
SEINFRA 12. Quadro Técnico Contínuo 
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2. AÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 

Considerando a Lei Federal n° 9.966/00, que trata dos procedimentos para a 

prevenção da poluição das águas por óleo ou outras substâncias nocivas, o plano de 

emergência é aquele que estabelece as responsabilidades setoriais e as ações a serem 

desencadeadas imediatamente após um evento crítico, incluindo a definição dos recursos 

humanos e materiais adequados à prevenção, controle e combate do incidente. Já o 

plano de contingência prevê os procedimentos para a integração dos planos de 

emergência setoriais, bem como define os recursos complementares para a prevenção, 

controle e combate do incidente. 

 

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Os planos de Contingência e Emergência dos Sistemas de Abastecimento e 

Esgotamento Sanitário abrangem todas as unidades que compõem os sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Estes planos visam estabelecer as 

ações emergenciais e de monitoramento e controle. São abrangidas as captações, as 

Estações de Tratamento de Água, Estações Elevatórias de Esgoto Bruto e Estações de 

Tratamento de Esgoto do município de Campinas. Além disso, a implantação do Plano de 

Segurança da Água contribuirá no estabelecimento de novas ações que visam garantir o 

abastecimento de água potável e a coleta e a disposição final dos efluentes. 

Os planos que foram desenvolvidos para as Captações e Estações de Tratamento 

de Água estabelecem para suas unidades um descritivo físico e de aspectos 

operacionais, métodos, forma e frequência de monitoramento, definem os responsáveis 

pelas ações e treinamentos necessários a garantia do abastecimento contínuo e com 

qualidade. Ainda estes planos visam minimizar os riscos que podem afetar a qualidade da 

captação, do tratamento e do abastecimento seja com relação aos aspectos físicos, 

químicos ou de fornecimento. A seguir são relacionados esses planos: 
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Quadro 2.1: Relação de planos de Contingência e Emergência do Sistema de 
Abastecimento de água 

 
Natureza Código SANASA Título da Norma 
Relatório à Diretoria SAN.T.IN.RA 24  Desenvolvimento e implementação do plano de segurança da água (PSA) 
Resolução de Diretoria SAN.T.IN.RD 24  Desenvolvimento e implementação do plano de segurança da água (PSA) 
Procedimento SAN.T.IN.PR 69  Plano de controle Captação Atibaia 
Procedimento SAN.T.IN.PR 72  Plano de controle do Laboratório Central e Laboratório da Captação Atibaia 
Procedimento SAN.T.IN.PR 171  Plano de controle do Laboratório central e Laboratório da Captação Atibaia 
Procedimento SAN.T.IN.PR 60  Plano de controle ETA 1 
Procedimento SAN.T.IN.PR 61  Plano de controle ETA 2 
Procedimento SAN.T.IN.PR 62  Plano de controle ETA 3 e 4 
Procedimento SAN.T.IN.PR 59  Plano de Controle Captação e ETA Capivari 
Procedimento SAN.T.IN.PR 73  Plano de controle da Captação Capivari 
Procedimento SAN.T.IN.PR 71  Plano de controle do Laboratório Central monitoramento 
Procedimento SAN.T.IN.PR 70  Plano de controle do Laboratório Central monitoramento - rede de distribuição 
Procedimento SAN.T.IN.PR 162  Plano de controle do Laboratório Central monitoramento - poços de cloração 

 

 

2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
Para as Estações Elevatórias de Esgoto e Estações de Tratamento de Esgoto 

Sanitário os planos elaborados abrangem todas as unidades que compõem os sistemas 

de Esgotamento Sanitário. Eles tratam dos aspectos operacionais, estabelecendo os 

métodos, a forma e a frequência de monitoramento, definindo os responsáveis pelas 

ações e estabelecendo os treinamentos necessários, para garantir o desempenho dos 

processos de depuração dos efluentes, até seu destino final. A seguir são relacionados os 

planos da SANASA para os Sistemas de Esgotamento Sanitário: 
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Quadro 2.2: Relação de planos de Contingência e Emergência do Sistema de 
Esgotamento Sanitário 

 
Natureza Código SANASA Título da Norma 
Procedimento SAN.T.IN.PR 63  Plano de controle ETE Alphaville 
Procedimento SAN.T.IN.PR 211  Plano de Controle ETE Capivari I 
Instrução SAN.T.IN.IT 212  Plano de monitoramento da ETE Alphaville 
Procedimento SAN.T.IN.PR 93  Plano de controle ETE Piçarrão 
Procedimento SAN.T.IN.PR 167  Plano de controle ETE Barão Geraldo 
Procedimento SAN.T.IN.PR 118  Plano de controle da ETE Anhumas 
Procedimento SAN.T.IN.PR 64  Plano de controle da ETE Arboreto 
Instrução SAN.T.IN.IT 204  Plano de monitoramento da ETE Anhumas 
Procedimento SAN.T.IN.PR 66  Plano de controle ETE Santa Rosa 
Procedimento SAN.T.IN.PR 166  Plano de controle Posto de recebimento de efluentes - Anhanguera 
Procedimento SAN.T.IN.PR 65  Plano de controle ETE Samambaia. 
Procedimento SAN.T.IN.PR 68  Plano de controle ETE Vó Pureza 
Procedimento SAN.T.IN.PR 135  Plano de controle do Laboratório de Águas Residuárias 
Procedimento SAN.T.IN.PR 123  Plano de controle - Laboratório de Análise e Controle de Efluentes 
Procedimento SAN.T.IN.PR 159  Plano de controle para Estações Elevatórias de Esgoto - uso geral 
Procedimento SAN.T.IN.PR 103  Plano de controle da elevatória - Bosque de Barão (recalque de esgoto bruto) 
Procedimento SAN.T.IN.PR 104  Plano de controle da elevatória - Cerejeiras 1 (recalque de esgoto bruto) 
Procedimento SAN.T.IN.PR 105  Plano de controle da elevatória - Cerejeiras 2 (recalque de esgoto bruto) 
Procedimento SAN.T.IN.PR 106  Plano de controle da elevatória - Gramado (recalque de esgoto bruto) 
Procedimento SAN.T.IN.PR 108  Plano de controle da elevatória - Novo Cambuí (recalque de esgoto bruto) 
Procedimento SAN.T.IN.PR 109  Plano de controle da elevatória - Real Parque (recalque de esgoto bruto) 

Procedimento SAN.T.IN.PR 110  
Plano de controle da elevatória - Residencial Olímpia(recalque de esgoto 
bruto) 

 

 
2.3. SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos, considerando a Lei 

Federal nº 12.305/10, o plano de emergência deve contemplar todas as etapas do 

gerenciamento de resíduos sólidos: coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação, além da disposição dos rejeitos. Sendo assim, a parceria público-privada 

(PPP) deverá ter um plano de ação para eventos emergenciais como: paralisação da 

coleta e transporte; paralisação das atividades de tratamento e destinação e 

cancelamento da licença de operação do aterro sanitário, entre outros eventos 

indesejados. A seguir, no Quadros 2.3 estão identificados os possíveis riscos que os 

sistemas estão submetidos e as respectivas ações a serem implementadas. 
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Quadro 2.3: Matriz de Risco para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  
 

Identificação do 
processo 

Avaliação do impacto de 
cada item do processo 

Avaliação dos 
riscos 

Definição dos cenários 
de falhas 

Definição da ação 
necessária 

Forma de 
monitoramento pós 

falha 

Identificar o setor 
responsável pela 

ação 

Definir a forma de 
acompanhamento do 

processo 

Acondicionamento 
e  

Armazenamento 
de resíduos 
domésticos  

Processo fundamental no 
caso da operação de 

coleta ser do tipo seletiva. 
Totalmente dependente 

dos usuários do sistema.  

Erro 
Humano 

MODERADA:  
No caso de resíduos domésticos 

mal acondicionados ou 
armazenados em horário ou local 
impróprio, favorecem a ação de 

animais e vetores podendo 
comprometer o bom andamento 

da coleta.  

Informar e educar a 
população quanto aos 

procedimentos a serem 
adotados  

(Programas de Educação 
Ambiental). 

Verificação contínua 
por parte dos 
operadores do 

sistema de coleta  

SMSP/DLU 
SVDS 

Cooperativas de 
Reciclagem 

relatório semanal 
informando a 

ocorrência ou não da 
falha  

Erro 
Humano  

GRAVE:  
Se resíduos perigosos estiverem 
misturados, colocam em risco a 
saúde dos trabalhadores e do 

meio ambiente.  

Informar e educar a 
população quanto aos 

procedimentos a serem 
adotados 

(Programas de Educação 
Ambiental). 

Verificação contínua 
por parte dos 
operadores do 

sistema de coleta  

SMSP/DLU 
SVDS 

Cooperativas de 
Reciclagem 

relatório semanal 
informando a 

ocorrência ou não da 
falha  

Coleta  
e 

Transporte  

Este processo é vital, pois 
a interrupção do mesmo 

pode causar sérios 
problemas de saúde 

pública  

Erro 
Humano  

MODERADA: 
causa acumulação de lixo 

nas vias públicas.  

Sistematizar as atividades 
para minimizar a 

ocorrência de erros  
(Padronização de 
procedimentos, 

capacitação e treinamento 
dos operadores). 

1. Fiscalização da 
adoção dos 

procedimentos 
estabelecidos.  

2. Abertura de canal 
de comunicação  

com usuários para 
(recebimento 
reclamações).  

SMSP/DLU 

relatório semanal 
informando a 

ocorrência ou não da 
falha  

Enchente 
GRAVÍSSIMA:  

pode causar a interrupção 
do serviço.  

Identificar zonas com 
risco de alagamento. 

Acionar equipe 
emergencial para realizar 

o serviço tão logo seja 
possível.  

Verificação das 
condições de 

prestação do serviço  
SMSP/DLU 

relatório pós evento 
informando as 
condições de 

prestação do serviço  

Greve  
GRAVÍSSIMA:  

pode causar a interrupção 
do serviço.  

Acionar equipe 
emergencial. Revisar 

condições contratuais, no 
caso de terceirização, 

para evitar a interrupção 
do serviço  

Verificação das 
condições de 

prestação do serviço  
SMSP/DLU 

relatório pós evento 
informando as 
condições de 

prestação do serviço  

Quadro 2.3: Matriz de Risco para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Continuação) 

Identificação do 
processo 

Avaliação do impacto de 
cada item do processo 

Avaliação dos 
riscos 

Definição dos cenários 
de falhas 

Definição da ação 
necessária 

Forma de 
monitoramento pós 

falha 

Identificar o setor 
responsável pela 

ação 

Definir a forma de 
acompanhamento do 

processo 

Disposição Final  

Este processo é vital, pois 
a interrupção do mesmo 

pode causar sérios 
problemas de saúde 

pública  

Enchente 

GRAVE: 
pois pode retardar o serviço de 
transporte ou tornar a área de 

disposição inoperável.  

Prever área de 
armazenamento 

(transbordo) suficiente até 
que seja possível o 
retorno da operação  

Verificação das 
condições de 

prestação do serviço  
SMSP/DLU 

relatório pós evento 
informando as 

condições da área 
afetada. 

Greve  
GRAVÍSSIMA:  

pode causar a interrupção do 
serviço  

Acionar equipe 
emergencial. Revisar 

condições contratuais, no 
caso de terceirização, 

para evitar a interrupção 
do serviço  

Verificação das 
condições de 

prestação do serviço  
SMSP/DLU 

relatório pós evento 
informando as 
condições de 

prestação do serviço. 

Erro 
Humano  

MODERADA:  
Erros de operação do aterro 

sanitário podem ser facilmente 
corrigidos se detectados a tempo. 

Padronizar procedimentos 
e efetuar treinamentos. 

Fiscalização da 
adoção dos 

procedimentos 
operacionais 

definidos  

SMSP/DLU 

relatório periódico 
informando as 

condições operacionais 
do aterro. 

Encerramento 
do atual aterro 
(Delata A) pela 

CETESB 

BAIXA:  
Caso o encerramento do atual 
aterro seja atrelado ao inicio de 

operação do novo aterro de 
rejeitos. 

Licenciamento do Delta B, 
incluindo o Plano de 

Encerramento do Delta A. 

Atendimento das 
exigências técnicas 

vinculadas a licenças 
ambientais. 

SMSP/DLU 

Acompanhar o 
processo de 

licenciamento na 
CETESB. 

GRAVÍSSIMA:  
Caso a implantação do novo 

aterro de rejeitos (Delata B) não 
seja autorizado. 

1. Encaminhar os 
resíduos sólidos urbanos 
para aterro particular com 
melhor custo benefício. 
2. Licenciar outra área 
para aterro de rejeitos 

Atendimento das 
exigências técnicas 
vinculadas ao novo 

licenciamento 
ambiental. 

SMSP/DLU 

Acompanhar o 
processo de 

licenciamento de nova 
área na CETESB. 

Limpeza Urbana 
(varrição, capina, 

poda, roçagem, etc)  

Processo pouco sujeito a 
falhas graves se bem 

planejado  

Erro 
Humano   

MODERADA:  
Erros operacionais facilmente 

corrigidos se detectados a tempo.  

Sistematizar as atividades 
para minimizar a 

ocorrência de erros  
(Padronização de 
procedimentos, 

capacitação e treinamento 
dos operadores). 

Fiscalização da 
adoção dos 

procedimentos 
operacionais 

definidos  

SMSP/DLU 

relatório periódico 
informando as 
condições da 

prestação do serviço  

Enchente  

MODERADA:  
Se o serviço for realizado 
constantemente, pode ser 

interrompido brevemente sem 
grandes prejuízos a população.  

Retornar a prestação do 
serviço tão logo seja 

possível  

Verificação das 
condições de 

prestação do serviço  
SMSP/DLU 

relatório periódico 
informando as 
condições da 

prestação do serviço  



102 Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas

2.4. SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
Quanto aos serviços e infraestruturas de drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, as ações são voltadas para a avaliação dos danos, obras de desobstrução e 

reabilitação de serviços essenciais, vistorias em pontes, passarelas e outras obras de 

arte. As principais medidas preventivas incluem o monitoramento das áreas de risco, a 

remoção de famílias em áreas de risco, a fiscalização, a avaliação de risco das obras 

estruturais.  

As ações preventivas e emergenciais fazem parte do Plano Preventivo de Defesa 

Civil – PPDC, que tem como objetivos articular o Sistema Municipal de Proteção e Defesa 

Civil, que envolve várias instituições da Administração Pública Municipal, atuar 

conjuntamente com o serviço de defesa civil do Estado de São Paulo e antecipar-se à 

ocorrência de desastres, preservando vidas e minimizando prejuízos. No Anexo deste 

documento está o Plano Preventivo de Defesa Civil - “Operação Verão 2012/2013”, 

instituído pelo Decreto Municipal nº 17.804/12. A seguir, no Quadros 2.4 estão 

identificados os possíveis riscos que os sistemas estão submetidos e as respectivas 

ações a serem implementadas. 

Quadro 2.4: Matriz de Risco para o Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas  
 

Identificação do  
processo 

Avaliação dos 
riscos 

Definição dos cenários 
de falhas 

Definição da ação 
necessária 

Forma de monitoramento 
pós falha 

Identificar o setor 
responsável pela ação 

Definir a forma de 
acompanhamento do 

processo 

Microdrenagem 

Entupimento de 
Bocas de Lobo e 

da Rede.  

GRAVE 
A obstrução na coleta das águas pluviais e 

a dificuldade de sua passagem na rede 
ocasionam alagamentos, além de 

promover doenças de veiculação hídrica.  

Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos adequadas, 
além de um programas de 

educação ambiental.  

Programa de 
monitoramento e limpeza 

de bocas de lobo.  

Secretaria de Serviços 
Públicos - SMSP. 

Identificar os locais de 
obstrução e encaminhar a 

equipe para efetuar a 
limpeza.  

Ocupações  
Irregulares 

(APPs e Planícies 
de Inundações). 

GRAVÍSSIMA:  
A ocupação das áreas delimitadas pelos 
cursos de água, sujeitas a inundações 

frequentes, prejudicando o ecossistema 
destas áreas, que são de preservação.  

Mapeamento destas áreas, 
além de um programa de 

educação ambiental.  

Monitoramento da 
urbanização nestas áreas 
(Programa de Fiscalização 

Ambiental).  

SEHAB 
SVDS 

Defesa Civil 

Detectar as Ocupações 
Irregulares para intervenção 

imediata dos setores 
responsáveis.  

Sub-
dimensionamento 
dos sistemas de 

drenagem 

GRAVE 
Os sistemas de drenagem com seção 
insuficiente para o escoamento pluvial 

ocasionam alagamentos, além de 
promover doenças de veiculação hídrica. 

1. Mapeamento e 
cadastramento do Sistema de 

Microdrenagem (PDDU);  
2. Obras de microdrenagem. 

Monitoramento dos pontos 
críticos de alagamento. 

SEINFRA 
Defesa Civil 

Mapeamento dos pontos 
críticos de alagamento; 

Macrodrenagem 

Ocorrência 
de Cheias 

Relâmpago 

GRAVE:  
A ocorrência destes eventos na ausência 
de medidas preventivas pode ocasionar 

prejuízos e mortes de acordo com a 
intensidade do evento.  

Construção de bacias de 
contenção e retenção à 

montante e mapeamento das 
áreas de risco. Realizar um 

PDDU.  

Monitoramento de eventos 
de precipitação nas áreas 
de contribuição, bem como 
da eficiência das bacias de 

contenção.  

SEINFRA 
Defesa Civil 

Ao confirmar um evento 
potencialmente perigoso nas 
áreas de contribuição, entrar 
em contato imediatamente 

com os locais de risco.  

Urbanização 
não 

Planejada 

GRAVE:  
A falta de fiscalização atrelada ao 

planejamento da urbanização faz com que 
a expansão urbana tenha uma tendência a 

seguir de regiões de jusante para de 
montante, cujos locais possuem declives 

mais acentuados e que promovem 
maiores velocidades de escoamento da 

água em virtude da impermeabilização do 
solo.  

Gerenciar as áreas favoráveis 
à expansão da urbanização, 
conforme estabelecidos no 

Plano Diretor de Campinas – 
PDC.  

Monitoramento da 
expansão da urbanização, 

observando a sua 
conformidade com PDC e 

os Planos Locais de 
Gestão - PLG.  

SEHAB 

Identificar as áreas 
desfavoráveis à urbanização 
e ao detectar a instalação de 
residências no local deverá 
haver intervenção imediata 
dos setores responsáveis.  

Desmatamento 

GRAVÍSSIMA:  
O desmatamento reduz a capacidade de 

absorção e estabilidade do solo, 
provocando erosão na margem dos rios e 

assoreamento dos mesmos.  

Comunicação aos órgãos de 
controle ambiental e 

restabelecimento das matas 
ciliares.  

Realizar fiscalização nas 
áreas ribeirinhas.  

(Programa de Fiscalização 
Ambiental).  

SVDS 
Após a identificação, deverá 
haver intervenção imediata 
dos setores responsáveis.  
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3. INTERVENÇÕES SUGERIDAS E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
 
3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 O Sistema de Abastecimento de Água - SAA de Campinas, operado pela SANASA 

S/A, encontra-se hoje em ótimo estado, com 99,53% de atendimento das áreas urbanas. 

As intervenções terão enfoque na universalização do abastecimento e na manutenção e 

garantia desse atendimento. 

 O montante de investimentos previsto é da ordem de R$ 811,12 milhões ao longo 

do período de planejamento (2014 - 2033). O quadro a seguir, apresenta as intervenções 

propostas, conforme o Programa do SAA de Campinas.  

 
Quadro 3.1: Resumo das Intervenções Propostas para o SAA 

 
INTERVENÇÕES PROPOSTAS - PROGRAMAS CRONOGRAMA DE CUSTOS PREVISTOS(1)(2)(3) INVESTIMENTO 

TOTAL 
(R$) PROGRAMAS AÇÕES 2013 IMEDIATO CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO 

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

TOTAL REDES ÁGUA 
EM BAIRROS - - 12.726.000 - - 12.726.000 

TOTAL CAPTAÇÃO - 2.792.000 8.343.000 180.000.000 - 191.135.000 

TOTAL ADUÇÃO 8.000 23.976.000 33.765.000   - 57.749.000 

TOTAL RESERVAÇÃO - 7.961.000 6.189.000 - - 14.150.000 

COMBATE ÀS 
PERDAS TOTAL - 25.219.000 35.045.000 120.000.000 330.000.000 510.264.000 

USO RACIONAL 
DA ÁGUA TOTAL 1.195.000 1.195.000 4.780.000 4.780.000 13.145.000 25.095.000 

SEGURANÇA DA 
ÁGUA(4) TOTAL - - - - - - 

TOTAIS 1.203.000 61.143.000 100.848.000 304.780.000 343.145.000 811.119.000 
(1) Valores com Base em ABRIL/2013.  
(2) Algumas obras e seus custos foram estimadas, portanto estarão sujeitas a alterações quando da elaboração dos projetos básicos e/ou executivos. Tais projetos 
também poderão impactar algumas alterações nas viabilidades técnico e financeiras das obras, provocando modificações nas diretrizes de atendimento, nesse caso. 
(3) O cumprimento de todas as metas está densamente relacionado ao aporte de recursos financeiros junto aos governos estadual, federal e instituições financeiras. 
(4) Os investimentos referentes a esses programas já fazem parte dos Programas de Obras citados e também nos custos de manutenção e operação do Sistema.

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
 O Sistema de Esgotamento Sanitário - SES de Campinas, também é operado pela  

SANASA S/A, que atende a 88,26% da população urbana com coleta de esgotos, 

alcançando uma eficiência de tratamento que atende a legislação. As intervenções terão 

enfoque na universalização da coleta de esgotos, além da implantação do sistema de 

tratamento dos esgotos coletados. 

 O montante de investimentos previsto é da ordem de R$ 641,72 milhões ao longo 

do período de planejamento (2014 - 2033). O quadro a seguir, apresenta as intervenções 

propostas, conforme o Programa do SES de Campinas.  
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Quadro 3.2: Resumo das Intervenções Propostas para o SES 
 

INTERVENÇÕES PROPOSTAS - PROGRAMAS CRONOGRAMA DE CUSTOS PREVISTOS(1)(2)(3) INVESTIMENTO 
TOTAL 

(R$) PROGRAMAS AÇÕES 2013 IMEDIATO CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO 

COLETA DE  
ESGOTOS 

TOTAL REDES  
COLETORAS 6.124.000 27.711.000 76.316.000 31.683.000 - 141.834.000 

TOTAL COLETORES/ 
INTERC./EMISS. 4.000 9.771.000 23.067.000 20.634.000 - 53.476.000 

TOTAL EEEs E 
LINHAS DE RECALQUE 3.328.000 21.298.000 29.609.000 3.621.000 - 57.856.000 

TRATAMENTO 
DE ESGOTOS TOTAL DE ETEs 755.000 27.961.000 34.562.000 105.280.000 220.000.000 388.558.000 

ÁGUA DE REÚSO(4) - - - - - - - 

DESTINAÇÃO 
DE LODOS(4) - - - - - - - 

TOTAIS 10.211.000 86.741.000 163.554.000 161.218.000 220.000.000 641.724.000 
(1) Valores com Base em ABRIL/2013.  
(2) Algumas obras e seus custos foram estimadas, portanto estarão sujeitas a alterações quando da elaboração dos projetos básicos e/ou executivos. Tais projetos 
também poderão impactar algumas alterações nas viabilidades técnico e financeiras das obras, provocando modificações nas diretrizes de atendimento, nesse caso. 
(3) O cumprimento de todas as metas está densamente relacionado ao aporte de recursos financeiros junto aos governos estadual, federal e instituições financeiras. 
(4) Os investimentos referentes a esses programas já fazem parte dos Programas de Obras citados e também nos custos de manutenção e operação do Sistema.

3.3. SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
O Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - SLUMRS de 

Campinas, é operado pelo Município, através do Departamento de Limpeza Urbana – 

DLU, ligado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SMSP, que atende 100% da 

população urbana com a coleta convencional dos resíduos sólidos domésticos. As 

intervenções terão enfoque na manutenção deste atendimento, e ampliação da coleta 

convencional para a área rural, além de atender a PNRS (Lei 12.305/10), com a 

ampliação da coleta seletiva e do tratamento da fração úmida dos resíduos sólidos 

urbanos. 

 O montante de investimentos previsto é da ordem de R$ 332,2 milhões ao longo 

do período de planejamento (2014 - 2033). O quadro a seguir, apresenta as intervenções 

propostas, conforme o Programa do SLUMRS de Campinas.  
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Quadro 3.3: Resumo das Intervenções Propostas para o SLUMRS 
INTERVENÇÕES PROPOSTAS  CRONOGRAMA DE CUSTOS PREVISTOS 

INVESTIM. 
TOTAL 

(R$) OBJETIVOS AÇÕES IMEDIATO CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO 

OTIMIZAR A 
COLETA E O 
MANEJO DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

URBANOS 

1. Ampliar coleta regular de RSD 
nas áreas rurais  Manter os 50% atuais 

Ampliar para 70% 
Custo unitário: R$ 

114,66t/dia 

Ampliar para 85% 
Custo unitário: R$ 114,66t/dia 

Atingir 100% 
Custo unitário: R$ 114,66t/dia - 

2. Instalar contêineres em locais 
estratégicos 

(50 Contêineres) 

Implantar 25 novos 
contêineres 

Total investimento: R$ 
27.500,00 

Implantar 25 novos 
contêineres 

Total investimento: R$ 
27.500,00 

- - 55.000,00 

3. Mecanizar a coleta 
convencional 

Mecanizar 30% 
Custo unitário:  
R$ 89,86 t/dia 

Mecanizar 50% 
Custo unitário:  
R$ 89,86 t/dia 

Mecanizar 70% 
Custo unitário: 
 R$ 89,86 t/dia 

Atingir 100% 
Custo unitário:  
R$ 89,86 t/dia 

- 

AMPLIAR E 
MELHORAR O 

PROGRAMA DE 
COLETA SELETIVA   

4. Ampliar abrangência da coleta 
seletiva de RSU Manter a situação atual Reciclar 15% dos RSUs 

Custo unitário: R$ 516,66/t 
Reciclar 20% dos RSUs 

Custo unitário: R$ 516,66/t 
Atingir 30% dos RSUs 

Custo unitário: R$ 516,66/t - 

5. Melhorar gerenciamento 
dos materiais recicláveis. 

(Regularizar 100% Cooperativas) 
- - - - - 

6. Estimular o crescimento 
do mercado de reciclados - - - - - 

7. Ampliar o número de LEVs 
(implantar 88 Levs) 

Implantar 2 novos LEVs 
Total investimento:  

R$ 200.000,00  

Implantar 16 novos LEVs 
Total investimento:  

R$ 1.600.000,00 

Implantar 30 novos LEVs 
Total investimento: 

 R$ 3.000.000,00 

Implantar 40 novos LEVs 
Total investimento: R$ 4.000.000,00 8.800.000,00 

8. Fomentar e equipar as 
cooperativas de reciclagens, 

profissionalizando os serviços. 
(Adequar 100% Cooperativas) 

Adequar 35% das 
cooperativas 

Total do investimento: 
R$1.541.560,28 

Adequar 65% das 
cooperativas 

Total do investimento: 
R$ 3.083.120,56 

- - 4.624.680,84 

MELHORAR A 
EFICIÊNCIA 

NA LIMPEZA DE 
VIAS  

PÚBLICAS 

9. Instalar mais coletores na 
região central do Município  
(Instalar 1440 papeleiras) 

Instalar 720 papeleiras 
Total investimento: 

R$ 223.048,00 

Instalar 720 papeleiras 
Total investimento: 

R$ 223.048,00 
- - 446.096,00 

10. Implantar Varrição 
mecanizada vias expressas 

Implantar em 75 km/dia 
Custo unitário: 
 R$ 37,46/km 

Atingir 150 km/dia 
Custo unitário: 
 R$ 37,46/km 

- - - 

11. Ampliar as equipes 
de limpeza de bocas de lobo/ 

volumosos  

Atingir (5/7) Equipes 
Custos unitários:  

R$(1.363,60/1.290,00)dia 

Atingir (6/8) Equipes 
Custos unitários: 

R$(1.363,60/1.290,00)dia 

Atingir (10/9) Equipes 
Custos unitários:  

R$(1.363,60/1.290,00)dia 

Atingir (15/10)  Equipes 
Custos unitários: 

R$(1.363,60/1.290,00)dia 
- 

 
INTERVENÇÕES PROPOSTAS  CRONOGRAMA DE CUSTOS PREVISTOS INVESTIM. 

TOTAL 
(R$) OBJETIVOS AÇÕES IMEDIATO CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO 

GESTÃO DE RECURSOS 
DO DEPARTAMENTO 
DE LIMPEZA URBANA 

(DLU) 

12. Fixar e cobrar tarifas por 
serviços prestados - - - - - 

13. Efetuar/ampliar convênio 
com outros municípios - - - - - 

GERENCIAR OS RCC 

14. Adequar o modelo de 
gestão dos RCCs 

(custo da licitação em 
andamento) 

Total do investimento: 
59.504,64 

Total do investimento: 
89.256,95 - - 148.761,59 

LEVANTAR 
INFORMAÇÕES 
REFERENTE AOS 
GERADORES DE  

RESÍDUOS SÓLIDOS 

15. Cadastro dos Geradores de 
Resíduos Sólidos - - - - - 

LOGÍSTICA REVERSA 

16. Fomentar e incentivar os 
programas de logística 

reversa, conforme Lei Federal 
nº 12305/10 

- - - - - 

IMPLANTAR UNIDADE 
DE 

GERENCIAMENTO E 
VALORIZAÇÃO DE RS 

17. Firmar PPP para 
gerenciamento dos RSU 

Total do investimento: 
150.000,00 - - - 150.000,00 

18. Implantar o CIVAR - Total do investimento: 
300.000.000,00 - - 300.000.000,00 

GERENCIAMENTO DOS 
PASSIVOS 

AMBIENTAIS 

19. Recuperação de 
passivos ambientais 

(custo estimado do Sta. 
Bárbara e Pirelli) 

Total do investimento: 
900.684,64 

Total do investimento: 
14.410.954,31 

Total do investimento: 
2.702.053,93 - 18.013.692,89 

 

INTERVENÇÕES PROPOSTAS  CRONOGRAMA DE CUSTOS PREVISTOS INVESTIM. 
TOTAL 

(R$) OBJETIVOS AÇÕES IMEDIATO CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO 

 
GERENCIAMENTO DOS 
RESÍDUOS DE SERVIÇO 

DE SAÚDE – RSS 
 

20. Coleta e Tratamento dos 
RSS 

Manutenção 100% 
Custo unitário: 

 ¹(R$ 539,92/t) ²(R$ 1.335,22/t) ³(R$ 2.157,06/t) 4(R$ 1.335,22/t) 5(R$ 3.500,00/t) 
- 

TOTAIS 3.102.297,56 319.433.879,82 5.702.053,93 4.000.000,00 332.238.231,32 
1 Coleta dos RSS, classes A e E, em Grandes Geradores; 
² Coleta dos RSS, classes A e E, em Pequenos Geradores; 
³ Tratamento dos RSS, classes A e E; 
4 Coleta dos RSS, classe B; 
5 Tratamento dos RSS, classe B. 
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3.4. SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 
 O Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas - SDMAPU de 

Campinas, é operado pelo Município, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura - 

SEINFRA, que atende através da pavimentação (microdrenagem), 95% do total de vias 

públicas na área urbana. As intervenções terão enfoque na ampliação deste atendimento, 

além da mitigação de pontos críticos de alagamento e inundações.  

 O montante de investimentos previsto é da ordem de R$ 833,91 milhões ao longo 

do período de planejamento (2014 - 2033). O quadro a seguir, apresenta as intervenções 

propostas, conforme o Programa do SDMAPU de Campinas. 

Quadro 3.4: Resumo das Intervenções Propostas para o SDMAPU 
 

INTERVENÇÕES PROPOSTAS - PROGRAMAS CRONOGRAMA DE CUSTOS PREVISTOS INVESTIMENTO 
TOTAL 

(R$) OBJETIVOS AÇÕES IMEDIATO CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO 

MITIGAR OS PONTOS  
CRÍTICOS DE 

ALAGAMENTO 
E INUNDAÇÕES 

1. Melhorias nos 
Sistemas de Micro e 

Macrodrenagem¹ 
- 84.000.000 56.000.000 140.000.000 280.000.000 

ELABORAR PLANO  
MUNICIPAL 

DE RECURSOS  
HÍDRICOS - PMRH 

2. Elaborar Termo de 
Referência para PMRH - - - - - 

3. Desenvolver o PMRH - 700.000 - - 700.000 
4. Implantar o PMRH - - - - - 

ELABORAR PLANO 
DIRETOR 

DE DRENAGEM 
URBANA - PDDU 

5. Elaborar Termo de  
Referência para PDDU - - - - - 

6. Desenvolver o PDDU - 1.000.000 - - 1.000.000 
7. Implantar o PDDU  

de Campinas - - - - - 

CONSERVAÇÃO DO SOLO 
E CONTROLE DA EROSÃO 

8. Captação das águas  
pluviais (etapa 2)² 9.000.000 73.000.000 - - 82.000.000 

8. Captação das águas  
pluviais (etapa 3)³ - -  43.230.000 87.770.000  131.000.000 

9. Dispositivos 
Complementares - - - - - 

10. Pavimentação (Etapa 2)² 13.000.000 111.000.000 - - 124.000.000 
10. Pavimentação (Etapa 3)³ - - 65.010.000 131.990.000 197.000.000 

11. Parques Lineares 210.000 4.000.000 4.000.000 10.000.000 18.210.000 
GESTÃO INSTITUCIONAL 

DA SEINFRA 12. Quadro Técnico - - - - - 

TOTAIS 9.210.000 390.000.000 124.200.000 310.500.000 833.910.000 

¹ Depende de recurso externo (Não cadastrado). 
² PAC Pavimentação 2ª Etapa (Aprovado). 
³ PAC Pavimentação 3ª Etapa (Selecionado).
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4. PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DAS AÇÕES 
PROGRAMADAS 

Todos os itens a seguir estão levando em consideração o cumprimento da Lei 

Federal nº 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, e 

o seu respectivo Decreto regulamentar nº 7.217/10.    
 
4.1. INDICADORES DE MONITORAMENTO 
 Considerando a necessidade de diagnosticar os serviços de saneamento básico e 

a sua correlação com o meio socioeconômico e ambiental, além de monitorar as ações 

futuras, previstas no PMSB, foram propostos e calculados alguns indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos.  

O principal desafio dessa tarefa é fazer com que os indicadores se relacionem em 

uma mesma base de dados. Isso porque cada prestador de serviço e instituição da 

Administração Municipal tem a sua própria base de informações. Por isso, é importante o 

sistema integrado de informações sobre os serviços de saneamento.  

As informações georreferenciadas poderão ser publicadas por bacias hidrográficas, 

macrozonas, áreas de planejamento, unidades territoriais básicas, distritos de saúde, 

setores de abastecimento, bacias de esgotamento, entre outras divisões do município. 

Os resultados dos indicadores de desempenho deverão ser publicados, pelos 

prestadores dos serviços, anualmente, por meio de relatórios. Nas revisões do PMSB, os 

indicadores poderão ser mais detalhados, tanto para o melhor monitoramento da 

eficiência e eficácia das ações, como para uma escala mais detalhada dentro do nosso 

território. 

 

4.2. CONTROLE SOCIAL 
 Considerando o Decreto Municipal nº 17.775, de 22 de novembro 2012, foi criado, 

no âmbito do Município de Campinas, o Conselho de Regulação e Controle Social, para 

atuar como mecanismo consultivo da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento 

das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ. Esse mecanismo visa 

ampliar o controle social sobre as tarifas e a qualidade dos serviços prestados, além de 

atuar, diretamente, na formulação da política de saneamento básico, bem como no seu 

planejamento e avaliação. 

O Conselho é composto por representantes: da Secretaria Municipal do Verde e do 

Desenvolvimento Sustentável – SVDS, antiga Secretaria Municipal do Meio Ambiente; dos 
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órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; dos prestadores de 

serviços públicos de saneamento básico (neste caso, a Sociedade de Abastecimento de 

Água e Saneamento S/A – SANASA); dos usuários de serviços de saneamento; das 

entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor; e, do 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), criado pela Lei Municipal 

nº 10.841/01. Esse mecanismo atende ao Decreto Federal nº 7.217/10, artigo 34, que 

regulamenta a Lei Federal nº 11.445/07. 

Para a fase de elaboração do PMSB, além da realização de Audiências Públicas, a 

Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável – SVDS, coordenadora do Grupo 

de Trabalho, manteve a sua página, no portal da Prefeitura de Campinas, como canal de 

comunicação e publicidade dos produtos do PMSB. 

 

4.3. AGÊNCIA REGULADORA – PCJ  
 Campinas, através da Lei Municipal nº 14.241/12, ratificou o protocolo de intenções 

para a constituição da agência reguladora dos serviços de saneamento das bacias dos 

Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Agência Reguladora PCJ. Essa agência tem como 

finalidade a regulação e a fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico em 

sua área de atuação, na forma da Lei Federal n° 11.445/07. Dentre as atribuições da 

Agência, incluem-se: acompanhar o cumprimento dos planos de saneamento básico; fixar, 

reajustar e revisar os valores das taxas, tarifas dos serviços públicos de saneamento 

básico; homologar, regular e fiscalizar os contratos de prestação de serviços públicos de 

saneamento básico; estabelecer padrões e normas; dentre outros. 

 
4.4. REVISÃO PERIÓDICA DO PMSB 

 O PMSB será revisto periodicamente, em prazo não superior a quatro anos. 

Porém, os prestadores dos serviços de saneamento básico deverão divulgar relatórios 

anuais, com o acompanhamento das ações e os respectivos resultados. Os prestadores 

de serviços também apresentarão a atualização dos indicadores de desempenho.  

Essa prática irá facilitar o monitoramento dos objetivos e programas do PMSB. Os 

relatórios servirão para apontar se as ações estão sendo eficazes e eficientes ou 

precisam ser alteradas e adaptadas na revisão do plano. 
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5. FONTES DE FINANCIAMENTOS 
As discussões, no âmbito do grupo de trabalho permanente, assim como a 

apresentação dos relatórios anuais e as revisões periódicas do PMSB deverão ocorrer 

anteriormente à discussão e aprovação da Lei Orçamentária do ano seguinte, com o 

intuito de prever a utilização de recursos municipais nas ações do PMSB. Mesmo assim, a 

Administração Pública Municipal ainda depende dos recursos financeiros administrados 

pela União, pelo Estado e outros órgãos de fomento, para elaborar projetos e executar os 

programas e ações do referido plano. Segundo o Decreto Federal nº 7.217/10, que 

regulamenta a Lei Federal nº 11.445/07, a partir do exercício financeiro de 2014, a 

existência do PMSB será condição para o acesso a recursos orçamentários da União, 

geridos ou administrados por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, 

quando destinados a serviços de saneamento básico.  

Dentre as principais fontes de recursos federais estão: o Programa de Aceleração 

do Crescimento – PAC, que promove o investimento em planejamento e execução de 

grandes obras de infraestrutura urbana; O Ministério das Cidades, por meio da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA, que coordena o Plano Nacional de 

Saneamento Básico – PLANSAB, também apresenta vários programas que preveem 

recursos para obras de saneamento, utilizando-se do Orçamento Geral da União – OGU, 

com relação ao componente manejo de águas pluviais urbanas, a competência é 

compartilhada com Ministério da Integração Nacional; A Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA, órgão executivo do Ministério da Saúde, tem o papel de fomentar o 

desenvolvimento de ações de educação em Saúde Ambiental, também é responsável 

pela implementação das ações de saneamento nas áreas rurais. Além disso, A FUNASA 

financia a implementação de projetos de coleta e reciclagem de materiais, diretamente 

com as cooperativas e associações de catadores; O Banco Nacional do Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES oferece linhas de crédito específicas para infraestruturas de 

saneamento, como o produto BNDES Finem, com linhas de financiamento para projetos 

de implantação, expansão e modernização de empreendimentos voltados para o 

saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos. 

 O Governo do Estado de São Paulo mantém algumas fontes de recursos 

financeiros como: o Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, ligado à 

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; o Fundo Estadual de Prevenção e 

Controle da Poluição – FECOP, ligado à Secretaria do Meio Ambiente – SMA; e, o 

Programa Estadual de Apoio à Recuperação das Águas – REÁGUA, criado com 
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o objetivo de apoiar ações de saneamento básico que contribuam para ampliação da 

disponibilidade hídrica nas Unidades de Gerenciamento de Recurso Hídricos do Estado 

(UGRHIs) com maior escassez hídrica (Alto Tietê, Sapucaí/Grande, 

Piracicaba/Capivari/Jundiaí, Mogi-Guaçu e Tietê/Sorocaba). 

A cobrança pelo uso das águas é um dos instrumentos de gestão dos recursos 

hídricos, previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (Lei Federal nº 

9.433/97). Sendo assim, a Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba Capivari 

e Jundiaí – Agência das Bacias PCJ é o órgão responsável pelo gerenciamento dos 

recursos arrecadados, que são aplicados de acordo com as deliberações dos Comitês 

das Bacias PCJ. Com isso, a Administração Pública Municipal pode buscar recursos 

financeiros no Comitê, para ações que incluam a recuperação da qualidade dos recursos 

hídricos, o uso racional, estudos e levantamentos, entre outros. 
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1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL
   “OPERAÇÃO VERÃO 2012/2013” 
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1) Introdução
Este Plano Preventivo de Defesa Civil de Campinas apresenta referenciais 

técnicos e gerenciais que permitem aos Gestores da Administração Pública implementar 
ações estruturais e não-estruturais, visando reduzir desastres e melhorar a resiliência da 
comunidade para enfrentamento de situações de riscos associados a escorregamentos e 
inundações no município de Campinas.  

2) Objetivo:  
Antecipar-se à ocorrência de desastres, por meio do estabelecimento de 

indicadores de situações críticas e da observação em campo de evidências de 
instabilidade, no sentido de evitar suas conseqüências.

Articular o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, para o enfrentamento 
de situações adversas que poderão ocorrer no período de chuva, minimizando prejuízos e 
principalmente preservando vidas em consonância com a Operação Verão do Estado de 
São Paulo, adotando medidas estabelecidas pela Carta Humanitária e suas Normas 
Mínimas de Resposta. Estabelecer fluxo de acionamento dos órgãos da Administração 
Municipal e de outros órgãos responsáveis pela Assistência Humanitária em Situação de 
Desastre.

3) Metodologia
O Plano Preventivo de Defesa Civil – PPDC é resultante dos seguintes parâmetros 

técnicos:

Diretrizes Técnicas 

O mapeamento de riscos  

Classificação de riscos 

Proposta de Intervenção em áreas de risco 

Fluxograma de acionamento dos órgãos envolvidos 

Levantamento dos Recursos Materiais, Humanos e Financeiros 
disponíveis para enfrentamento de desastres no município. 

4) Diretrizes Técnicas 
No Brasil, os escorregamentos de terra e inundações são nitidamente sazonais e 

guardam efetiva relação com o período de chuvas intensas que se concentram no período 
entre os meses de dezembro a março . Segundo série histórica, nos últimos cinco anos o 
índice pluviométrico médio diário foi de 29,5 mm de acordo com dados do IAC: Instituto 
Agronômico de Campinas. Assim, este Plano visa possibilitar a previsão de condições de 
chuvas que possam provocar a ocorrência desses eventos, tanto naturais quanto induzidos 
durante esse período crítico e intensificar as vistorias preventivas visando evitar danos 
estruturais.
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5) O Mapeamento de Área de Risco.

5.1) Grau de Risco das áreas mapeadas.  
Definição do grau de Risco de ocorrência de processos de instabilização do tipo escorregamentos em 
encostas ocupadas e solapamento de margens de córregos: 

Grau de 

Probabilidade
Descrição 

R1

Baixo

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes 
(declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de 
baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de 
escorregamentos e solapamentos. 

Não há indícios de desenvolvimento de processos de instabilização 
de encostas e de margens de drenagens. 

É a condição menos crítica. Mantidas as condições existentes, não se 
espera a ocorrência de eventos destrutivos no período de um ciclo chuvoso.

R2

Médio 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes 
(declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de 
baixa potencialidade para o desenvolvimento de processos de 
escorregamentos e solapamentos. 

Observa-se a presença de alguma(s) evidência(s) de instabilidade 
(encostas e margens de drenagens), porém incipiente(s).

Mantidas as condições existentes, é reduzida a possibilidade de
ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e 
prolongadas, no período de um ciclo chuvoso.

R3

Alto

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes 
(declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta 
potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e 
solapamentos.

Observa-se a presença de significativa(s) evidência(s) de
instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, etc.) 

Mantidas as condições existentes, é perfeitamente possível a
ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e 
prolongadas, no período de um ciclo chuvoso.

R4

Muito Alto 

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes 
(declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de alta 
potencialidade para o desenvolvimento de processos de escorregamentos e 
solapamentos.

As evidências de instabilidade (trincas no solo, degraus de 
abatimento em taludes, trincas em moradias ou em muros de contenção, 
árvores ou postes inclinados, cicatrizes de escorregamento, feições erosivas, 
proximidade da moradia em relação ao córrego, etc.) são expressivas e estão 
presentes em grande número e/ou magnitude.

É a condição mais crítica. Mantidas as condições existentes, é muito
provável a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas 
intensas e prolongadas, no período de um ciclo chuvoso.

VISTORIAS OCASIONADAS POR DANOS ESTRUTURAIS
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Legenda:

HT. CDH: Desastres Relacionados com a Danificação ou a Destruição de habitações. 

Residências não regularizadas.

HT. CPE: Desastres Relacionados com a Danificação ou a Destruição de Obras de Arte 

ou de Edificações por Problemas de Estruturas. Residências regularizadas. 

HT. CPS: Desastres Relacionados com a Danificação ou a Destruição de Obras-de-arte 

ou de Edificações por Problemas Relativos ao Solo e às Fundações. 

5.2) Intervenção proposta para as áreas mapeadas 
Como o mapeamento de risco tem por objetivo a redução e controle dos riscos 

identificados, também é sugerida uma tipologia de intervenções para tal fim. Para isso, 
foi adotada uma padronização dos diferentes tipos de intervenções, apresentada no 
quadro seguinte, possibilitando o emprego de uma terminologia uniforme.  

Tipologia de intervenções voltadas à redução de riscos associados a escorregamentos em encostas 
ocupadas e a solapamentos de margens de córregos.  

TIPO DE INTERVENÇÃO DESCRIÇÃO 

SERVIÇOS DE LIMPEZA  
E RECUPERAÇÃO 

Serviços de limpeza de entulho, lixo, etc. Recuperação e/ou 
limpeza de sistemas de drenagem, esgotos e acessos. 
Também incluem obras de limpeza de canais de drenagem. 
Correspondem a serviços manuais e/ou utilizando 
maquinário de pequeno porte.  

OBRAS DE DRENAGEM 
SUPERFICIAL, PROTEÇÃO 
VEGETAL (GRAMÍNEAS) E 
DESMONTE DE BLOCOS E 
MATACÕES 

Implantação de sistema de drenagem superficial (canaletas, 
rápidos, caixas de transição, escadas d´água, etc.). 
Implantação de proteção superficial vegetal (gramíneas) em 
taludes com solo exposto. Eventual execução de acessos para 
pedestres (calçadas, escadarias, etc.) integrados ao sistema de 
drenagem.  
Proteção vegetal de margens de canais de drenagem. 
Desmonte de blocos rochosos e matacões. Predomínio de 
serviços manuais e/ou com maquinário de pequeno porte.  

OBRAS DE DRENAGEM  
DE SUBSUPERFÍCIE 

Execução de sistema de drenagem de subsuperfície 
(trincheiras drenantes, DHP, poços de rebaixamento, etc.). 
Correspondem a serviços parcial ou totalmente mecanizados. 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 
LOCALIZADAS OU LINEARES  

Implantação de estruturas de contenção localizadas, como 
chumbadores, tirantes, micro estacas e muros de contenção 
passivos de pequeno porte (hmax = 5 m e lmax = 10 m). 
Obras de contenção e proteção de margens de canais 
(gabiões, muros de concreto, etc.). Correspondem a serviços 
parcial ou totalmente mecanizados.  

OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
DE MÉDIO A GRANDE PORTE 

Execução de serviços de terraplenagem. Execução 
combinada de obras de drenagem superficial e proteção 
vegetal (obras complementares aos serviços de 
terraplenagem). Obras de desvio e canalização de córregos. 
Predomínio de serviços mecanizados.  

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 
DE MÉDIO A GRANDE PORTE  

Implantação de estruturas de contenção de médio a grande 
porte (h > 5 m e l > 10 m), envolvendo obras de contenção 
passivas e ativas (muros de gravidade, cortinas, etc.). 
Poderão envolver serviços complementares de 
terraplenagem. Predomínio de serviços mecanizados.  

REMOÇÃO DE MORADIAS 
As remoções poderão ser definitivas ou não (para 
implantação de uma obra, por exemplo). Priorizar eventuais 
relocações dentro da própria área ocupada, em local seguro.  
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Remoção de famílias em áreas de risco durante a Operação Verão 
Existe uma estratégia na Política Habitacional de Campinas que remove e atende famílias 
localizadas em áreas de risco ou em situação de desastre com apoio do governo estadual e 
federal.

Quadro de Demolições de moradias em situação de risco 
2009/2010 – 286 
2010/2011 – 359 
2011/2012 – 670 

5.3) Resultados do mapeamento – Mapa de Risco com 75 áreas
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5.3.2) Moradias em áreas de risco no município de Campinas: 
LEVANTAMENTO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS- IPT

CA-01 Jardim Santa Eudóxia - Rua Elias de Oliveira Sabóia 
CA-02 Jardim Andorinhas – Favela - Ruas Vinhal, Litoral, Pinhais e Floresta 
CA-03 Jardim Boa Esperança Rua Renê de Oliveira Barreto  
CA-04 Jardim Flamboyant - Rua Elias de Oliveira Sabóia 
CA-05 Jardim São Judas Tadeu - Rua Reverendo José Coelho Ferraz
CA-06 Jardim Novo Campos Elíseos - Rua Itatiba (Favela Sapucaí) 
CA-07 Jardim Novo Campos Elíseos - Rua Indaiatuba (Morro dos Macacos) 
CA-08 Parque Oziel - Av. Eng. Márcio Duarte Ribeira 
CA-09 Irmãos Sigrist - Rod. Santos Dumont X Rua Anair Caetano Gonçalves
CA-10 Vila Lemos - Av. Princesa D'Oeste / Rua Alaíde Nascimento Lemos 
CA-11 Jardim Paranapanema - Rua Serra D'Água / Rua Filismina Stemmer Cajado  
CA-12 Jardim Paranapanema - Rua Central  
CA-13 Jardim São Fernando - Rua Serra Dourada / Rua Otávio Chagas Miranda
CA-14 Jardim São Fernando - Rua Serra Dourada / Rua Elias de Oliveira Sabóia 
CA-15 Jardim Itatiaia – Rua Serra da Saudade / Rua da Tração 
CA-16 Jardim São Fernando - Rua 28 / Rua 9 / Rua Elias de Oliveira Sabóia
CA-17 Jardim Andorinhas - Rua Elias de Oliveira Sabóia
CA-18 Vila Formosa – Rua Engenheiro Augusto de Figueiredo 
CA-19 Jardim Tamoio – Rua Salomão Abud 
CA-20 Jardim Proença - Av. Princesa D'Oeste / Av. Dr. Moraes Sales
CA-21 Chácara da Barra - Av. José de Souza Campos / Rua Mogi das Cruzes  
CA-22 Guaraçai - Rua Natividade da Serra  
CA-23 Jardim Boa Esperança – Rua Comendador Doutor Antonio Pompeu de Camargo 
CA-24 Jardim Flamboyant - Rua 7 
CA-25 Vila Nogueira – Rua Luiza de Gusmão / Rua Moscou  
CA-26 Genesis - Rua Genesis 
CA-27 Sousas - Rua XV de Novembro / Beco do Mokarzel 
CA-28 Jardim Conceição (Sousas) - Rua Joaquim Augusto Monteiro 
CA-29 Campina Grande - Rua 1  
CA-30 Jardim Novo Maracanã - Rua Paul Verinaud 
CA-31 Jardim Lisa - Rua Professor Doutor Ottilio Guerneli 
CA-32 Jardim Florence II - Rua Doutor Luiz Henrique Giovannetti 
CA-33 Jardim Rossin e Princesa D'Oeste - Rua Major Adolpho Rossin  
CA-34 Jardim Florence I - Rua Comendador João Guilhen Garcia 
CA-35 Cidade Satélite Íris II - Rua 10 B 
CA-36 Cidade Satélite Iris I - Rua Geraldo Campos Ferreira  
CA-37 Jardim do Lago I e II - Rua Reverendo Professor Herculano Gouveia Jr. 
CA-38 Monte Cristo - Avenida Dois 
CA-39 Jardim das Bandeiras II - Rua Manoel Militão de Melo
CA-40 Centenário - Rua 5
CA-41 Jardim Indianópolis / Conj. Res. Souza Queiroz - Rua João Batista Alves da Silva 
Telles
CA-42 Jardim Yeda - Rua Luiza Maria Moreira Costa / Rua Cely Rose Mariano Tupam 
CA-43 Jardim N. C. Elíseos - Av. Paulo de Camargo Moraes / Rua Aurelino Fernandes 
de Almeida 
CA-44 Jardim Novo Campos Elíseos - Av. Piracicaba / Rua Monte Mor
CA-45 Jardim Santa Mônica – Rua Gustavo Stuart / Rodovia Dom Pedro I 
CA-46 Barão Geraldo - Rua Catharina Signori Vicentin 
CA-47 Vila Holândia - Rua da Servidão 2 
CA-48 Vale das Garças - Estrada do Guará 
CA-49 Jardim Campineiro - Rua Angelina Guiderre / Av. Comendador Aladino Selmi  
CA-50 Recanto Fortuna – proximidades da Av. Comendador Aladino Selmi 
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CA-51 Jardim S. Marcos / Vila Esperança - R. Dr. Luiz Aristeu Nucci / Rua Roberto 
Bueno Teixeira 
CA-52 Jardim Eulina - Rodovia Anhanguera - Av. Marechal Rondon 
CA-53 Nova Aparecida / Chácara Três Marias - Rua Cacilda Navarro Sampaio 
CA-54 Nova Aparecida / Favela Beira Rio - Rua 1 / Rodovia Anhanguera
CA-55 Parque Via Norte - Rua Maria Edna Vilagelin Zákia 
CA-56 Jardim Ipaussurama - Rua Alcides Barel / Rua Álvares Maciel  
CA-57 Jardim Campos Elíseos - Rua Expedicionário Mario Ribeiro Amaral / Av. Brasília  
CA-58 Vila Lemos / Jardim Proença - Av. Princesa D'Oeste / Rua Antonio Carlos Sales 
Jr.
CA-59 Vila Lemos - Av. Princesa D'Oeste (em frente ao Guarani F. C.) 
CA-60 Vila Vitória - Av. Sete (Favela da Vila Vitória) 
CA-61 DIC I - Rua 17 / Rua Guarani Futebol Clube / Rua Igarapé 
CA-62 Jardim Aeroporto / DIC VI - Rua Igarapé / Rua Nelson Barbosa da Silva
CA-63 Jardim Ouro Verde - Av. Jacaúna / Rua Potengi 
CA-64 Jardim Ouro Verde - Av. Jacaúna / Rua Igarapé 
CA-65 Jardim São Francisco - Rua 4 
CA-66 Jardim Shangai - Rua Dr. Renato Luiz Pereira da Silva 
CA-67 Conjunto Mauro Marcondes - Av. Camucin / Rua Miguel Ricci 
CA-68 Jociara / Jardim Paraíso de Viracopos - Rua Iguatu / Rua Itamarati  
CA-69 Jardim Maria Rosa - Rua Pantanal 
CA-70 Residencial São José – Rua Terezinha de Arruda Serra Von Zuben / Av. Camucin 
CA-71 Jardim Planalto de Viracopos – Rua Luiz Tércio Roccato / Av. Mercedez Bens 
CA-72 Jardim Nova América - Rodovia Santos Dumont 
CA-73 Jardim Marisa – Estrada de Indaiatuba / Rua Abelardo Pires de Ávila 
CA-74 Jardim Paraíso de Viracopos / Vila Aeroporto - Av. das Amoreiras / Rua Júlio 
Crescente
CA-75 DIC-V –Rua Muripiara / Rua Itapura 

6) Monitoramento de 36 sensores 
O monitoramento das condições climáticas chuvas que possam favorecer a 

ocorrência de escorregamentos de encostas e inundações é mecanismos fundamental de 
previsibilidade a partir do qual permitirá a Defesa Civil deflagrar operações antecipadas 
visando diminuir o impacto destrutivo, sobretudo em áreas de risco. 
O município reformulou todo o “Sistema de Alerta de Desastres”,  ampliando a rede de 
monitoramento climático e meteorológico, ampliando o quadro de agentes de 35 para 75 
e atualmente se utiliza das seguintes ferramentas de Sistema de Alerta de Defesa Civil 
que realiza a adaptação e transmissão de dados para o TerraMA2, desenvolvido pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE e que provê serviços para busca de 
dados atuais através da internet e sua incorporação à base de dados do sistema de alerta; 
serviços para tratar/analisar em tempo real dados novos e verificar se uma situação de 
risco existe, através de uma comparação com mapas de risco ou de um modelo definido; 
serviços para executar/editar/criar novos modelos de risco e alerta; serviços para criação e 
notificação de alerta para os usuários do sistema em operação. Todos esses sistemas 
começam a ser compartilhados com os municípios da região de Campinas, visando 
sempre a ação de redução de desastres, como uma ação integrada e regional. 
O Centro de Gerenciamento de Desastres de Campinas – CGD trabalha integrado com o 
Centro de Gerenciamento de Emergência do Estado de São Paulo, emitindo boletins 
climatológicos e meteorológicos de alerta para 90 cidades da região de Campinas.O CGD 
está instalado no Centro Integrado de Monitoramento de Campinas – CIMCAMP, que 
funciona 24 horas e integra diversos órgãos públicos relacionados com segurança 
pública.trânsito,Saúde,Fiscalização e Defesa Civil. 
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6.1) Índices Pluviométricos 
De acordo com critérios técnicos adotados em diversos países, bem como 

definidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, este plano adotará o índice 
denominado VAC: Valores Acumulados de Chuva de 80 mm em 3 dias para deflagração 
do estado de Alerta. 

6.2) Previsão Meteorológica 
Os dados de previsão meteorológica, associados aos Valores Acumulados de 

Chuvas (VAC), possibilitam antecipar condições pluviométricas que possam provocar a 
ocorrência de inundações e de escorregamentos. 

6.3) Vistorias de Campo 
As informações coletadas no campo, quanto ao nível de rios e feições de 

instabilidade (trincas, degraus, inclinação, tombamento de árvores etc.) ou mesmo 
registros de inundações e de escorregamentos possibilitam a deflagração das medidas 
específicas previstas no PPDC, com a utilização do sistema GODC – Gestão de 
Ocorrências da Defesa Civil; 

Objetivo GODC: Gerenciar as ocorrências atendidas pela Defesa Civil de Campinas, 
quer sejam geradas como prevenção ou em situação de desastre. 
Principais características: 

 Sistema disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana 
 Acesso via WEB, possibilitando utilização do sistema em 

qualquer ponto da cidade 
 Utilização do sistema em micro computador ou tablet 
 Desenvolvido com software livre 

 Utilização de serviços gratuitos do Google Maps 

6.4) Monitoramento de Estações e Radares
 O Centro de Gerenciamento de Desastres de Campinas utiliza imagens dos radar 
do  Instituto de Pesquisas Meteorológicas - IPMet - é uma Unidade Complementar da 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP, localizado na cidade 
de Bauru (SP), cujo principal objetivo é a pesquisa meteorológica voltada à utilização em 
previsão do tempo para o Estado de São Paulo, além do monitoramento e quantificação 
de chuvas ocorrendo nessa mesma região, com o uso de radar meteorológico. 
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E o Radar Meteorológico do Sistema de Alerta a Inundações e de São Paulo (SAISP), 
operado pela Fundação Centro Tecnológico Hidráulica (FCTH). 

6.5) Monitoramento por Câmeras 
O monitoramento visual das câmeras do sistema VIDOS da Central Integrada de 

Monitoramento de Campinas - CIMCAMP possibilitam a deflagração das medidas 
específicas previstas no PPDC. 
Tem a missão de estabelecer um sistema de monitoramento em todo território municipal, 
de  forma integrada pelos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Campinas, pela 
Administração Indireta, bem como pelas demais instituições de segurança pública e de 
serviços de emergência/urgência das esferas estadual e federal, objetivando promover 
atendimentos com maior segurança e agilidade. 

7) Estado do Plano Preventivo de Defesa Civil – Níveis Operacionais 
O Plano Preventivo está estruturado em 4 níveis, indicando, progressivamente, a 

possibilidade de ocorrência de inundações e de escorregamentos, sendo: 

Nível Estado 

1 Observação

2 Atenção

3 Alerta

4 Alerta Máximo 

Para cada nível estão previstos procedimentos operacionais, que visam à 
minimização das conseqüências de um eventual acontecimento.  

A análise do Monitoramento em conjunto com as Diretrizes Técnicas (índices 
pluviométricos, previsão meteorológica, vistorias de campo, Monitoramento das 
Estações e Radares e Monitoramento por Câmeras), indicará o nível em que se encontra 
o Plano Preventivo. 

A mudança de nível será procedida pela CEDEC, observados os critérios técnicos 
e analisada a proposta feita pela REDEC e/ou COMDEC. 

A CEDEC deverá alterar o nível do Plano conforme dados fornecidos pelo Centro 
de Gerenciamento de Desastres – CGD, bem como, o retorno a normalidade. 
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7.1) NÍVEIS OPERACIONAIS DO PPDC CAMPINAS 

NÍ
V
E
L

CRITÉRIOS DE 
ENTRADA CRITÉRIOS DE SAÍDA COMDEC 

O
B
S
E
R
V
A
Ç
Ã
O

INÍCIO DO 
PERÍODO 

DE VIGÊNCIA 
01/DEZ 

TÉRMINO DO 
PERÍODO DE 

VIGÊNCIA 
31/MAR 

-Elaboração de plano de ação específico para o município; 
-Dimensionamento dos recursos humanos e materiais para a 
efetivação do PLANO; 
-Conscientização da população das áreas de risco; 
-Obtenção do dado pluviométrico; 
-Cálculo do acumulado de chuvas em 3 dias; 
-Transmissão à REDEC  do dado pluviométrico, acumulado de 
chuva em 3 dias e nível vigente; 
-Avaliação da necessidade de MUDANÇA DE NÍVEL 

A
T
E
N
Ç
Ã
O

Acumulado de 
chuvas >= 80mm em 

3 dias 

E

previsão de chuvas 
com tendência de 

LONGA DURAÇÃO 
de QUALQUER 

intensidade. 

Previsão de não ocorrência de 
chuvas com tendência de 
LONGA DURAÇÃO de 
QUALQUER intensidade 

E

Acumulado de chuvas 
< 80mm em 3 dias 

E

Consultar IPT através da 
REDEC, caso a COMDEC 

julgue necessário 

-Declarar MUDANÇA DE NÍVEL; 
-Comunicar REDEC sobre MUDANÇA DE NÍVEL; 
-Realizar vistorias de campo visando verificar a ocorrência de 
escorregamentos e feições de instabilização. Devem ser 
iniciadas pelas áreas de risco; 
-Transmissão à REDEC do dado pluviométrico, acumulado de 
chuva em 3 dias e nível vigente; 
-Avaliação da necessidade de MUDANÇA DE NÍVEL. 

A
L
E
R
T
A

Registro de trincas, 
degraus ou qualquer 

outra feição de 
instabilidade que 

indique a 
possibilidade de 
escorregamentos 

observada através de 
vistorias de campo, 
tanto nas áreas de 
risco quanto fora 

delas. 

Previsão de não ocorrência de 
chuvas com tendência de 
LONGA DURAÇÃO de 
QUALQUER intensidade 

E
Restauração dos sistemas de 
drenagem e recuperação das 
vias de acesso e circulação 

E
Parecer favorável do IPT, 

inclusive quanto à 
necessidade de execução do 

conjunto de medidas 
previstas neste nível. 

-Declarar MUDANÇA DE NÍVEL; 
-Comunicar REDEC sobre MUDANÇA DE NÍVEL; 
-Realizar VISTORIAS de campo; 
-RETIRADA da população das áreas de risco iminente; 
-Transmissão à REDEC do dado pluviométrico, acumulado de 
chuva em 3 dias e nível vigente; 
-Agilizar os meios necessários para POSSÍVEL retirada da 
população das demais áreas de risco; 
-Avaliação da necessidade de MUDANÇA DE NÍVEL. 

A
L
E
R
T
A

M
Á
X
I
M
O

Registro de 
ocorrência de 

qualquer 
escorregamento nas 
áreas de risco ou em 
suas proximidades 

E
Previsão de 

ocorrência de chuvas 
com tendência de 

LONGA DURAÇÃO 
de QUALQUER 

intensidade. 

Previsão de não ocorrência de 
chuvas com tendência de 
LONGA DURAÇÃO de 
QUALQUER intensidade 

E
Restauração dos sistemas de 
drenagem e recuperação das 
vias de acesso e circulação 

E
Parecer favorável do IPT, 

inclusive quanto à 
necessidade de execução do 

conjunto de medidas previstas 
neste nível. 

-Declarar MUDANÇA DE NÍVEL; 
-Comunicar REDEC sobre MUDANÇA DE NÍVEL; 
-Proceder à retirada da população das áreas de risco e demais 
áreas necessárias; 
-Transmissão à REDEC do dado pluviométrico, acumulado de 
chuva em 3 dias e nível vigente; 
-Avaliação da necessidade de MUDANÇA DE NÍVEL. 

(*) AÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER DEFINIDAS PELA DEFESA CIVIL 



123Campinas, sexta-feira, 20 de dezembro de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas

7.2)  NÍVEIS OPERACIONAIS DO PPDC CAMPINAS (Continuação) 

AÇÕES CORRESPONDENTES (*) 
REDEC CEDEC IPT 

-Recepção do dado 
pluviométrico, acumulado de 
chuvas em 3 dias, nível vigente e 
previsão meteorológica; 
-Transmissão à CEDEC do dado 
pluviométrico, acumulado de 
chuvas em 3 dias e nível vigente; 
-Transmissão à COMDEC da 
previsão meteorológica.  

-Transmissão à REDEC e IPT da previsão 
meteorológica; 
-Transmissão ao IPT dos valores de acumulado 
de chuva >= 80 mm em 3 dias; 
-Convocar reunião da Comissão Executiva do 
Plano Preventivo. 

-Manter técnicos em plantão para 
acompanhamento e análise da 
situação;
-Atender convocação da CEDEC 
para reunião da Comissão 
Executiva do Plano Preventivo. 

-Recepção do comunicado de 
MUDANÇA DE NÍVEL; 
-Comunicar à CEDEC sobre 
MUDANÇA DE NÍVEL; 
-Recepção do dado 
pluviométrico, acumulado de 
chuvas em 3 dias, nível vigente e 
previsão meteorológica; 
-Transmissão à CEDEC do dado 
pluviométrico, acumulado de 
chuvas em 3 dias e nível vigente; 
-Transmissão à COMDEC da 
previsão meteorológica. 

-Transmissão à REDEC e IPT da previsão 
meteorológica; 
-Transmissão ao IPT da MUDANÇA DE 
NÍVEL; 
-Convocar reunião da Comissão Executiva do 
Plano Preventivo. 

-Manter técnicos em plantão para 
acompanhamento e análise da 
situação;
-Atender convocação da CEDEC 
para reunião da Comissão 
Executiva do Plano Preventivo. 

-Recepção do comunicado de 
MUDANÇA DE NÍVEL; 
-Comunicar à CEDEC sobre 
MUDANÇA DE NÍVEL; 
-Recepção do dado 
pluviométrico, acumulado de 
chuvas em 3 dias, nível vigente e 
previsão meteorológica; 
-Transmissão à CEDEC do dado 
pluviométrico, acumulado de 
chuvas em 3 dias e nível vigente; 
-Transmissão à COMDEC da 
previsão meteorológica. 

-Transmissão à REDEC e IPT  da previsão 
meteorológica; 
-Acionar técnicos do IPT para deslocamento; 
-Deslocamento de técnicos para 
acompanhamento da situação e avaliação da 
necessidade de medidas complementares; 
-Suplementar os meios logísticos e operacionais 
para deslocamento dos técnicos do IPT; 
-Agilizar os meios logísticos e operacionais 
complementares para as COMDECs quando 
solicitados; 
-Convocar reunião da Comissão Executiva do 
Plano Preventivo. 

-Atender o acionamento da 
CEDEC para deslocamento de 
técnicos para acompanhamento da 
situação e avaliação da 
necessidade de medidas 
complementares; 
-Atender convocação da CEDEC 
para reunião da Comissão 
Executiva do Plano Preventivo. 
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8) Acionamento 
A origem da comunicação de uma emergência se dá partir do cidadão ou por 

acionamento de outras instituições: Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, EMDEC, 
SAMU e outros. 

8.1) Fluxograma de Acionamento 

8.2) Atribuições básicas do Sistema Municipal de Proteção e  Defesa Civil.

I. Ações de Controle dos Sinistros e de Socorro às Populações em Risco 

As atividades gerais de combate aos sinistros e de socorro às populações em risco 
desenvolvem-se com maior intensidade nas imediações dos epicentros ou focos de 
desastres.
Essas áreas focais são definidas como:  

a. Áreas de exposição, durante o planejamento preventivo, e são delimitadas 
com a finalidade de estabelecer perímetros de segurança, ao redor dos 
prováveis focos de desastres. No caso de áreas focais de desastres 
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humanos de natureza tecnológica, de grande intensidade, os perímetros de 
segurança devem ser considerados como áreas non-aedificandi;  

b. Áreas de riscos intensificados, durante o planejamento de contingência e 
na iminência de desastres;  

c. Áreas críticas, após a ocorrência dos desastres, durante o planejamento 
operativo.

Genericamente, essas atividades gerais compreendem ações relacionadas com:  

a. Combate aos sinistros, com o objetivo de limitar e controlar os danos e 
prejuízos provocados pelos desastres;

b. Socorro à população afetada ou em situação de risco iminente.  

Ações de Combate a Sinistros 

As principais ações de combate aos sinistros são:  

a. Isolamento das áreas de riscos ou áreas críticas;  
b. Evacuação das populações em risco;  
c. Combate direto aos sinistros;  
d. Controle de trânsito;  
e. Segurança da área sinistrada.

Ações de Socorro 

As ações de socorro à população afetada ou em situação de risco iminente são: 

a. Busca e salvamento;  
b. Primeiros-socorros;  
c. Atendimento pré-hospitalar;  
d. Atendimento médico-cirúrgico de urgência.

2. Atividades de Assistência à população afetada

As atividades gerais de assistência às populações afetadas por desastres compreendem 
ações relacionadas com:  

a. Atividades logísticas;  
b. Assistência e promoção social;  
c. Promoção, proteção e recuperação da saúde;  

Dentre as atividades logísticas relacionadas com o Gerenciamento dos Desastres e com a 
assistência às populações afetadas, destacam-se as seguintes:  

a. Suprimento de água potável;  
b. Provisão de alimentos;  
c. Suprimento de material de estacionamento, como barracas, redes de 

dormir, colchonetes, roupas-de-cama, travesseiros e utensílios de copa e 
cozinha;

d. Suprimento de roupas, agasalhos e calçados;  
e. Suprimento de material de limpeza e de higienização;  
f. Prestação de serviços gerais, como lavanderia, banho e apoio à preparação 

e  à conservação de alimentos;  
g. Administração geral de acampamentos e abrigos provisórios;  
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h. Apoio logístico às equipes técnicas empenhadas nas operações, 
especialmente com material de engenharia, como pás carregadoras, 
valetadoras e geradores, material de saúde e de transporte, além de 
atividades de manutenção de equipamentos e de suprimento de 
combustíveis, óleos e lubrificantes.  

Atividades de Assistência e de Promoção Social 

           Dentre as principais atividades de assistência e de promoção social, relacionadas 
com o Gerenciamento de Desastres e com a assistência às populações afetadas, destacam-
se as seguintes:  

a. Triagem socioeconômica e cadastramento das famílias afetadas;  
b. Entrevistas com as famílias e pessoas assistidas;  
c. Ações com o objetivo de reforçar os laços de coesão familiar e as relações 

de vizinhança;
d. Fortalecimento da cidadania responsável e participativa;
e. Atividades de comunicação social com o público interno e com as famílias 

afetadas;
f. Atividades de comunicação com a mídia;  
g. Ações de mobilização das comunidades;  
h. Liderança de mutirões de reabilitação e de reconstrução;  
i. Disciplinamento das relações pessoais dos desabrigados e preservação de 

comportamentos éticos e morais nos abrigos.  

Atividades de Promoção, de Proteção e de Recuperação da Saúde 

As atividades de promoção, proteção e de recuperação da saúde devem preexistir à 
ocorrência dos Desastres e devem ser intensificadas e não improvisadas durante os 
mesmos. 
           Dentre as atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde relacionadas 
com o gerenciamento de desastres com a assistência às populações afetadas, destacam-se 
as seguintes:

a. Saneamento básico de caráter emergencial;  
b. Ações integradas de saúde e assistência médica primária;  
c. Vigilância epidemiológica;  
d. Vigilância sanitária;  
e. Vigilância ambiental em saúde;  
f. Saúde do trabalhador;
g. Educação para a saúde;  
h. Proteção da saúde mental;  
i. Higiene das habitações, higiene pessoal e asseio corporal;  
j. Higiene da alimentação;  
k. Proteção de grupos populacionais vulneráveis;  
l. Prevenção e tratamento das intoxicações exógenas;  
m. Transferência de hospitalização;  
n. Atividades de saúde pública nos acampamentos e abrigos provisórios.  

Observação: A cidade de Campinas possui Sistema Donare, que visa o gerenciamento 
mais eficaz dos donativos recebidos pela  PMC, sejam eles provenientes de pessoa física 
ou jurídica, durante situações de desastre ou não. 

Através de seus módulos, é possível manter um controle dos recursos adquiridos de 
forma a realizar a distribuição de acordo com a prioridade de cada local afetado. 
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3. Atividades de Reabilitação dos Cenários

A reabilitação dos cenários compreende uma série de ações de resposta aos desastres, de 
caráter emergencial, que tem por objetivo iniciar o processo de restauração das áreas 
afetadas pelos desastres e permitir o retorno das populações desalojadas, após o 
restabelecimento das condições mínimas de segurança e de habitabilidade. 
 A reabilitação é seguida pelos projetos de reconstrução, desenvolvidos a médio e longo 
prazo, para garantir a total recuperação dos cenários dos desastres e o retorno às 
condições de normalidade. 
 A reabilitação dos cenários depende de ações interativas desencadeadas pelas 
comunidades locais, com o apoio do governo e relaciona-se, também, com a reativação 
dos serviços essenciais, em caráter emergencial. Por esses motivos, a reabilitação 
depende da mobilização e da motivação das comunidades locais, para participarem dos 
trabalhos em regime de mutirão. 
Dentre as atividades gerais relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, 
destacam-se as seguintes:  

a. Vigilância das condições de segurança global da população;  
b. Reabilitação dos serviços essenciais;  
c. Reabilitação das áreas deterioradas e das habitações danificadas.

 Vigilância das Condições de Segurança Global da População 

Dentre as atividades de vigilância das condições de segurança global da população 
relacionadas com o Gerenciamento dos Desastres e com a reabilitação dos cenários, 
destacam-se as seguintes:  

a. Avaliação de danos e de prejuízos, levantamento de avarias e estimativa 
das necessidades de recuperação e reconstrução;  

b. Vistoria técnica e avaliação dos danos causados às estruturas e às 
fundações de edificações e de obras-de-arte danificadas por desastres e do 
nível de risco das mesmas para desastres subseqüentes;

c. Emissão de laudos técnicos relacionados com as estruturas e com as 
fundações de edificações e de obras-de-arte afetadas por desastres, com as 
conseqüentes recomendações;  

d. Desmontagem de edificações e de obras-de-arte com fundações e 
estruturas danificadas e definitivamente comprometidas, após a 
competente aprovação dos laudos técnicos, com a finalidade de evitar 
desastres secundários futuros;

e. Definição ou redefinição de áreas non-aedificandi nas áreas de riscos 
intensificados de desastres;

f. Propostas de desapropriações de propriedades privadas, localizadas em 
áreas non-aedificandi.

Reabilitação dos Serviços Essenciais 

Dentre os serviços essenciais que devem ser reabilitados prioritariamente, em 
circunstâncias de desastres, destacam-se os seguintes:

a. Suprimento e distribuição de energia elétrica;  
b. Abastecimento de água potável;  
c. Esgoto sanitário;
d. Limpeza urbana, recolhimento e destinação do lixo;  
e. Macro-saneamento e esgotamento das águas pluviais;  
f. Transportes coletivos;
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g. Comunicações.  

Reabilitação das Áreas Deterioradas e das Habitações Danificadas Dentre as atividades 
de reabilitação das áreas deterioradas e das habitações danificadas, em circunstâncias de 
desastres, destacam-se as seguintes:  

a. Desobstrução e remoção de escombros;  
b. Sepultamento das pessoas e dos animais;  
c. Limpeza, descontaminação, desinfecção e desinfestação dos cenários dos 

desastres e das habitações danificadas;
d. Mutirão de recuperação das unidades habitacionais.

9) Rede de Alerta de Desastres 
A Rede de Alerta de Desastres do Sistema Municipal de Defesa Civil, conforme 

disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; tem por finalidade 
integrar os órgãos públicos e a comunidade para desencadear ações que irão fazer frente 
às adversidades dos eventos com um quadro operacional capaz de reunir os 
conhecimentos necessários para manter a comunidade continuamente informada para as 
emergências e a pronta resposta. 

O Decreto dispõe sobre a atribuição de cada um dos órgãos que integra a Rede, 
sendo, de atribuição comum a todos os integrantes a atualização, junto ao Departamento 
de Defesa Civil, do cadastro de mobilização da Rede de Alerta de Desastres, sendo eles:  

1. Centrais de Abastecimento de Campinas S/A – CEASA Campinas: 
2. Coordenadoria Municipal de Comunicação: 
3. Departamento de Defesa Civil: 
4. Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC: 
5. Fundação “José Pedro de Oliveira” – Mata Santa Genebra: 
6. Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC: 
7. Hospital Municipal Dr. Mário Gatti: 
8. Informática de Municípios Associados – IMA: 
9. Rede Integrada de Emergência – RINEM: 
10. Rede Nacional de Emergência de Radioamadores – RENER: 
11. Secretaria Municipal de Administração: 
12. Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos: 
13. Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social: 
14. Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo: 
15. Secretaria Municipal de Cooperação Internacional: 
16. Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública: 
17. Secretaria Municipal de Cultura:  
18. Secretaria Municipal de Educação: 
19. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: 
20. Secretaria Municipal de Finanças:  
21. Secretaria Municipal de Habitação: 
22. Secretaria Municipal de Infraestrutura: 
23. Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 
24. Secretaria Municipal de Recursos Humanos: 
25. Secretaria Municipal de Saúde: 
26. Secretaria Municipal de Serviços Públicos: 
27. Secretaria Municipal de Urbanismo: 
28. Serviços Técnicos Gerais - SETEC: 
29. Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA:  
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10) Capacitação dos Agentes públicos e comunitários: 
A formação e capacitação dos Agentes públicos e comunitários é uma das ações 

de maior importância no Plano e prevê ações integrativas tanto com a Rede de Alerta, 
quanto, com a comunidade. 
Foram realizados 8 Curso de Formação de Agente de Defesa Civil e realização de 36 
Operações Simuladas desde de 2005. 

11) Divulgação para População 
A Defesa Civil promove ampla divulgação para a população visando informar e 

comprometer a sociedade civil com propostas que visem a redução de riscos em situações 
de escorregamentos e inundações, principalmente para os moradores em áreas de risco. 
Essa estratégia é fundamental  para tornar a população uma parceira efetiva da Defesa 
Civil, principalmente nas fases de observação e alerta, podendo assim, colaborar 
efetivamente para prevenção e minimização dos danos de um eventual desastre.  

Total de famílias orientadas Período de 2005/2012 = 130.407 

12) Operacionalização do PPDC estabelecido no Decreto Nº 17.804 de 12/12/ 2012 
PLANO PREVENTIVO DE DEFESA CIVIL - PPDC COM VISTAS AOS 
ESCORREGAMENTOS DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO CAMPINAS. 

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO a existência de riscos de inundações e escorregamentos no 
município de Campinas, durante o período chuvoso, que ocasionam grandes transtornos à 
população; 
CONSIDERANDO a necessidade de integração e articulação com o Sistema Estadual de 
Proteção e Defesa Civil, para que, em conjunto com outros municípios da Região 
Metropolitana de Campinas, possam enfrentar da melhor forma possível as situações 
adversas que poderão ocorrer nesse período; 
CONSIDERANDO a necessidade da articulação do Sistema Municipal de Proteção e 
Defesa Civil, para que possa enfrentar da melhor forma possível as situações adversas 
que poderão ocorrer nesse período; 
CONSIDERANDO a importância da adoção de medidas estabelecidas pela Carta 
Humanitária, bem como suas Normas Mínimas de Resposta pelos órgãos da 
Administração Municipal responsáveis pela Assistência Humanitária em Situação de 
Desastre,
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DECRETA:
Art. 1° Fica instituído o Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC com vistas aos 
escorregamentos de encostas no município de Campinas, que terá vigência no período de 
1° de dezembro de 2012 a 31 de março de 2013, podendo ser prorrogado se as condições 
meteorológicas adversas assim exigirem. 
Art. 2° Para efeito deste Decreto estabelece-se como Grupo Executivo da Operação 
Verão, as seguintes secretarias: 
I - Gabinete do Prefeito, por intermédio do Departamento de Defesa Civil; 
II - Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social - SMCAIS; 
III - Secretaria Municipal de Saúde - SMS; 
IV - Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SMSP; 
V - Secretaria de Comunicação; 
VI - Secretaria Municipal de Urbanismo; 
VII - Secretaria Municipal de Habitação; 
VIII - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA; 
IX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
§1º Os membros titulares e os suplentes do Grupo Executivo da Operação Verão serão 
nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação dos titulares das Secretarias e da 
SANASA Campinas, respectivamente. 
§2º Havendo a necessidade de participação de outros órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil no desenvolvimento dos trabalhos do 
Grupo Executivo da Operação Verão, estes poderão ser convocados pelo Secretário--
Chefe do Gabinete do Prefeito com base em solicitação devidamente justificada e 
apresentada pelo Diretor do Departamento de Defesa Civil. 
Art. 3º O PPDC se baseia na adoção de medidas antecipadas à deflagração de 
escorregamentos, a partir do acompanhamento dos seguintes parâmetros: 
I - Índices Pluviométricos; 
II - Previsão Meteorológica; e 
III - Vistorias de Campo. 
Art. 4º OPPDC trabalhará com quatro níveis, sendo: 
I - estado de observação: até 80mm, acompanhamento dos índices pluviométricos; 
II - estado de atenção: a partir de 80,1mm - vistoria de campo nas áreas anteriormente 
identificadas; 
III - estado de alerta: após vistoria de órgão técnico designado pela Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil - CEDEC - remoção preventiva da população das áreas de risco 
iminente indicada pelas vistorias; 
IV - estado de alerta máximo: remoção de toda a população que habita áreas de risco, 
indicada por vistoria técnica. 
Art. 5° Os relatórios e as propostas elaboradas pelos órgãos que compõem o PPDC 
deverão ser encaminhados para apreciação do Secretário Municipal de Chefia de 
Gabinete do Prefeito, cabendo exclusivamente a este a divulgação de informações 
relativas ao plano. 
Art. 6° Caberão, respectivamente, aos órgãos municipais as seguintes atribuições: 
I - Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito: 
a) disponibilizar espaço físico para instalação de uma Sala de Crise, quando se fizer 
necessário; 
b) promover e coordenar as ações do SIMPDEC, por intermédio do Departamento de 
Defesa Civil, e compatibilizar as ações de prevenção ou minimização de danos 
provocados em circunstâncias de desastres; 
c) coordenar as ações da Central Integrada de Monitoramento de Campinas – CIMCamp 
em apoio ao desenvolvimento do PPDC; 
d) incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal. 
II - Departamento de Defesa Civil: 
a) elaborar e difundir o PPDC para a Operação Verão 2012/2013 ao Sistema Municipal 
de Proteção e Defesa Civil; 
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b) coordenar e supervisionar as ações de Proteção e Defesa Civil; 
c) manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à Proteção e Defesa 
Civil;
d) elaborar e implementar planos, programas e projetos de Proteção e Defesa Civil; 
e) implantar bancos de dados, elaborar mapas temáticos sobre ameaças múltiplas, 
vulnerabilidades, nível de riscos e recursos relacionados com o equipamento do território, 
disponíveis para o apoio às operações; 
f) assegurar a profissionalização e a qualificação, em caráter permanente, de recursos 
humanos para as ações de Proteção e Defesa Civil; 
g) operacionalizar o Centro de Gerenciamento de Desastres - CGD, promover a 
consolidação e a interligação das informações de riscos e desastres no âmbito do 
SIMPDEC, manter o Sistema Nacional e Estadual informados sobre as ocorrências de 
desastres em atividades de Defesa Civil e a articulação com órgãos de monetarização, 
alerta e alarme com o objetivo de otimizar a previsão de desastres elencados na 
Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE; 
h) propor à autoridade municipal, por intermédio do Secretário-Chefe de Gabinete do 
Prefeito, a decretação de Situação de Emergência e de Estado de Calamidade Pública, 
observando os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil 
- CONPDEC; 
i) articular a distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao abastecimento em 
situações de desastres; 
j) proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres e preencher 
os formulários estabelecidos pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - 
SINPDEC com base nas informações prestadas pelos órgãos integrantes do Sistema 
Municipal de Proteção e Defesa Civil; 
k) articular-se com o Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Regional de Defesa Civil - 
REDEC I/5; 
l) participar ativamente da Câmara Temática de Defesa Civil da Região Metropolitana de 
Campinas; 
m) apoiar as ações do Grupo de Estudos e Trabalho de Assistência Humanitária - 
GETAH, que auxiliará nos assuntos de cooperação humanitária e na utilização do Cartão 
de Pagamento de Defesa Civil; 
n) incentivar a implantação de Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, a 
participação no Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil; 
o) coordenar e capacitar os radioamadores integrantes da Rede Nacional de Emergência 
de Radioamadores - RENER, no Município; 
p) coordenar o Sistema de Informações sobre Desastres de Campinas - SINDESC;  
q) operacionalizar o Plano de Chamada do Departamento de Defesa Civil; 
r) operacionalizar a Rede de Alerta de Desastres, conforme Decreto nº 16.706, de 21 de 
julho de 2009; 
s) coordenar as ações da Central de Prevenção de Desastres Naturais - CPDN, instituída 
pelo Decreto Municipal nº 16.040, de 18 de outubro de 2007; 
t) declarar mudanças de níveis da operação: Observação, Atenção, Alerta e Alerta 
Máximo; 
III - Secretaria Municipal de Urbanismo: 
a) vistoriar edificações e áreas de risco ou articular a intervenção preventiva, o 
isolamento e a evacuação da população de áreas de risco intensificado e das edificações 
vulneráveis;
b) planejar e promover medidas de defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à 
saúde e segurança públicas e prejuízos econômicos e sociais; 
c) intensificar o controle e a fiscalização das atividades capazes de provocar desastres; 
(d ) implementar ações que visem a resiliência da cidade e os processos sustentáveis  de 
urbanização;
e) implementar projeto de autoconstrução, ampliando o fornecimento e a divulgação do 
manual de orientação para habitação econômica; 
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f) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
g ) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
IV - Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - CEASA Campinas: 
a) implementar ações de apoio ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil de 
acordo com a Lei n° 11.420/02, art. 4° letra. 
b) informar ao Departamento de Defesa Civil e ao Grupo Executivo da Operação Verão o 
nome do responsável pelo fornecimento de alimentos à população de áreas atingidas por 
desastres, por intermédio do Banco de Alimentos e do Instituto de Solidariedade e 
Segurança Alimentar; 
c) enviar ao Departamento de Defesa Civil e ao Grupo Executivo da Operação Verão a 
relação de entidades, associações de bairros e respectivos responsáveis pelo cadastro e 
distribuição de alimentos; 
d) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
e) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
V - Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública: 
a) coordenar as ações de Segurança Pública e a atuação da Guarda Municipal, visando à 
preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio nas áreas em 
situação de desastre, bem como em abrigos de emergência que venham a ser instalados; 
b) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da 
Campinas, quinta-feira, 13 de dezembro de 2012 Diário Oficial do Município de 
Campinas 3 Rede de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Defesa Civil, 
conforme disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
c) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
VI - Secretaria Municipal de Saúde: 
a) desenvolver ações preventivas junto às unidades básicas de saúde e às comunidades de 
áreas de risco, em estreita ligação com o Departamento de Defesa Civil e a Secretaria 
Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social; 
b) indicar áreas prioritárias a serem atendidas pela “Operação Cata Treco”; 
c) realizar e monitorar as ações de saúde pública, disponibilizando estoque estratégico 
para enfrentamento de situações de desastre; 
d) definir equipes de apoio para manutenção da saúde das comunidades locais em 
circunstância de desastres, em estreita ligação com a Secretaria Municipal de Cidadania, 
Assistência e Inclusão Social e com a Secretaria Municipal de Habitação; 
e) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
f) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
VII - Secretaria Municipal de Administração: 
a) executar o planejamento, através do Departamento de Transportes Internos, para 
utilização de veículos das demais secretarias, bem como seu abastecimento na iminência 
ou durante o desastre, nas operações do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil; 
b) priorizar os processos de licitações em prevenção e respostas aos desastres; 
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c) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
d) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
VIII - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos: 
a) dar suporte aos órgãos do SIMPDEC nas ações de controle e fiscalização das 
atividades na iminência ou durante o desastre; 
b) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
c) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
IX - Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social: 
a) fornecer ao Departamento de Defesa Civil e ao Grupo Executivo da 
Operação Verão cadastro atualizado dos abrigos de emergência com indicadores 
estabelecidos pela Carta Humanitária em cada região; 
b) organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação 
de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança; 
c) promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre; 
d) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
e) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
X - Secretaria Municipal de Gestão e Controle:
a) dar suporte ao Departamento de Defesa Civil em análises de impactos econômicos por 
ocasião de desastre; 
b) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
c) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil. 
XI - Secretaria Municipal de Cultura: 
a) executar atividades e/ou oficinas culturais nos abrigos emergenciais, quando 
instalados; 
b) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
c) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XII - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: 
a) incentivar atividades em praças esportivas com o intuito de desmotivar o uso de áreas 
utilizadas irregularmente em atividades aquáticas com risco de afogamento (rios, lagos, 
lagoas, córregos, tanques, etc.); 
b) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
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c) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XIII - Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 
a) mapear os espelhos de água (rios, lagos, lagoas, córregos, tanques e, em especial, 
açudes e barragens), disponibilizando os dados à Coordenação Executiva da Operação 
Verão e ao Departamento de Defesa Civil; 
b) encaminhar à Coordenação Executiva da Operação Verão relação das notificações 
efetuadas aos proprietários de barragens e açudes do Município para apresentação das 
necessárias outorgas junto ao órgão responsável, quando de denúncias formuladas ao 
sistema municipal de comunicação, a saber: Sistema 199, Sistema 156, processos, etc.; 
c) encaminhar à Coordenação Executiva da Operação Verá a listagem fornecida pelo 
DAEE das outorgas fornecidas por aquele órgão de açudes e barragens existentes em 
Campinas, mantendo-a atualizada; 
d) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
e) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XIV - Secretaria Municipal de Educação: 
a) implementar ações de prevenção de acordo com o programa de desenvolvimento de 
recursos humanos, conforme a Lei Municipal nº 9.310, de 27 de junho de 1997, que 
institui o programa “Defesa Civil nas Escolas”, da rede pública municipal de ensino; 
b) apresentar à Coordenação Executiva da Operação Verão o cadastro de espaço físico 
para instalação de abrigos emergenciais, bem como, logística e a mão de obra para 
atendimento aos desabrigados, particularmente no que diz respeito à sua alimentação, em 
estreita ligação com a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social; 
c) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
d) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XV - Secretaria Municipal de Habitação: 
a) vistoriar as edificações em áreas de risco, promovendo ou articulando a remoção 
reventiva dos seus moradores em estreita ligação com o Departamento de Defesa Civil, 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos; 
b) disponibilizar abrigos provisórios, não emergenciais, aos moradores de habitações 
sinistradas devidamente certificadas pela Defesa Civil; 
c) acompanhar a situação de imóveis sinistrados até sua completa demolição e posterior 
recuperação da área; 
d) intensificar a fiscalização, visando identificar a construção de novos imóveis 
irregulares ou clandestinos; 
e) dar suporte às populações flageladas, no âmbito de suas atribuições, com estreita 
ligação com o Departamento de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Cidadania, 
Assistência e Inclusão Social e Secretaria de Serviços Públicos; 
f) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
g) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XVI - Secretaria Municipal de Serviços Públicos: 
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a) prevenir desastres através da avaliação e redução de riscos, com medidas estruturais e 
não-estruturais;
b) vistoriar edificações e áreas de risco ou articular a intervenção preventiva, o 
isolamento e a evacuação da população de áreas de risco intensificado e das edificações 
vulneráveis;
c) planejar e promover medidas de defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à 
saúde e segurança públicas e prejuízos econômicos e sociais; 
d) intensificar o controle e a fiscalização das atividades capazes de provocar desastres; 
e) reabilitação do cenário do desastre, compreendendo os seguintes itens: 
1 - avaliação dos danos; 
2 - desobstrução e remoção dos escombros; 
3 - limpeza, descontaminação, desinfecção e desinfestação do ambiente; 
4- reabilitação dos serviços essenciais; 
f) priorizar a alocação de recursos para assistência às populações e a realização de obras e 
serviços de prevenção e recuperação nas áreas em estado de calamidade pública ou 
situação de emergência; 
g) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
h) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XVII - Secretaria Municipal de Infraestrutura: 
a) prevenir desastres através da avaliação e redução de riscos, com medidas estruturais e 
não-estruturais;
b) vistoriar áreas de risco ou articular a intervenção preventiva, o isolamento e a 
evacuação da população de áreas de risco intensificado; 
c) planejar e promover medidas de defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à 
saúde e segurança públicas e prejuízos econômicos e sociais; 
d) intensificar o controle e a fiscalização das atividades capazes de provocar desastres; 
e) reabilitação do cenário do desastre, relativo à infraestrutura urbana compreendendo os 
seguintes itens: 
1- avaliação dos danos; 
2- auxiliar na desobstrução e remoção dos escombros; 
3- reabilitação dos serviços essenciais; 
f) priorizar a alocação de recursos para assistência às populações e a realização de obras e 
serviços de prevenção e recuperação nas áreas em estado de calamidade pública ou 
situação de emergência; 
g) realizar vistorias preventivas em pontes, pontilhões, passarelas e outras obras de arte, 
assim como obras de infraestrutura urbana para avaliação de risco, adotando, quando 
necessário, as medidas estruturais cabíveis, com estreita ligação com o Departamento de 
Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Urbanismo; 
h) a dotação orçamentária para ações de Defesa Civil com vistas à recuperação de áreas 
em estado de calamidade pública ou situação de emergência ficará a cargo da Secretaria 
de Chefia de Gabinete do Prefeito; 
i) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
j) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XVIII - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC: 
a) identificar e relacionar vias públicas sujeitas a alagamentos e inundações, 
encaminhando-  a às Coordenadoria Executiva da Operação Verão e ao Departamento de 
Defesa Civil; 
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b) assegurar a interdição e desvio do trânsito nas áreas já sinistradas ou na iminência de 
desastre, em estreita ligação com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e o 
Departamento de Defesa Civil; 
c) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
d) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XIX - Secretaria Municipal de Comunicação: 
a) manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extre4 
Diário Oficial do Município de Campinas Campinas, quinta-feira, 13 de dezembro de 
2012 mos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações 
emergenciais em circunstâncias de desastres; 
b) apoiar nas ações de comunicação social dando visibilidade às atividades da Operação 
Verão;
c) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
d) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XX - Secretaria Municipal de Recursos Humanos: 
a) planejar e viabilizar estudos para que as Secretarias estabeleçam plantões em situações 
de desastres, ameaças e riscos, dentro do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil; 
b) designar a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor - EGDS como centro de 
integração de todos os órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil; 
c) promover atividades de motivação e capacitação para todos os profissionais envolvidos 
na Operação Verão; 
d) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
e) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXI - Secretaria Municipal de Finanças: 
a) disponibilizar recursos orçamentários para emprego imediato nas ações de Defesa 
Civil, quando da decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade 
Pública; 
b) dar suporte à Defesa Civil quando da utilização do Cartão de Pagamento de Defesa 
Civil;
c) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
d) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXII - Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social: 
a) coordenar as ações que envolvam o relacionamento com outros países e organismos 
internacionais quanto à cooperação logística, financeira, técnica e científica e em 
participações conjuntas em atividades de assistência humanitária; 
b) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
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c) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXIII - Secretaria de Planejamento de Desenvolvimento Urbano: 
a) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
b) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXIV - Secretaria de Trabalho e Renda 
a) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
b) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXV - Hospital Municipal Dr. Mário Gatti: 
a) elaborar e apresentar à Comissão Executiva o Plano de Contingência para eventos 
adversos;
b) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
c) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXVI - Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC: 
a) planejar e viabilizar, em estreita ligação com a Secretaria Municipal de Educação, a 
organização de locais para possíveis abrigos em situações de desastre, disponibilizando as 
informações sobre quantidade e localidade de tais imóveis, assim como indicando um 
profissional como referência para acionamento do sistema; 
b) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
c) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXVII - Fundação “José Pedro de Oliveira” - Mata Santa Genebra: 
a) disponibilizar recursos materiais e humanos na ocorrência de desastre em sua 
localidade, bem como nas suas proximidades, com a utilização de veículos, equipamentos 
e equipes de trabalho, informando aos órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa 
Civil;
b) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
c) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXVIII - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA: 
a) intensificar o controle das atividades capazes de provocar desastres; 
b) apoiar no monitoramento das estações meteorológicas e pluviômetros mecânicos; 
c) disponibilizar apoio logístico com maquinários e equipamentos; 
d) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
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e) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXIX - Serviços Técnicos Gerais - SETEC: 
a) manter estrutura de funcionamento de modo que, em situações de desastre de grande 
porte, possa ampliar seu atendimento;  
b) contribuir para a redução dos desastres através da fiscalização sobre a utilização de 
para-raios em parques, circos etc.; 
c) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
d) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXX - Informática de Municípios Associados - IMA: 
a) dar suporte às equipes da Defesa Civil na realização dos monitoramentos do 
TerraM2,SIADEC Sistema de Alerta de Defesa Civil, DONARE- Sistema de 
Gerenciamento de Ações Humanitárias, GODC - Gerenciamento de Ocorrências da 
Defesa Civil. 
b) apoiar o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil em eventos desastrosos, 
garantindo a conectividade dos equipamentos disponibilizados a Defesa Civil; 
c) atualizar junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede de 
Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme disposto 
no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
d) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXXI - Rede Integrada de Emergência - RINEM: 
a) apoiar o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil na comunicação, de forma que 
possibilite a imediata interação e mobilização das entidades, órgãos públicos e empresas 
para agirem em eventuais situações de emergência; 
b) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
c) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
XXXII - Rede Nacional de Emergência de Radioamadores - RENER:
a) suprir os meios de comunicações usuais, quando os mesmos não puderem ser 
acionados, em razão de desastre, situação de emergência ou estado de calamidade 
pública;
b) atualizar, junto ao Departamento de Defesa Civil, o cadastro de mobilização da Rede 
de Alerta de Desastres, do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, conforme 
disposto no artigo 3º do Decreto nº 16.706, de 21 de julho de 2009; 
c) em caso de desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, 
compete o desempenho de tarefas específicas consentâneas as suas atividades normais, 
mediante articulação prévia com o Departamento de Defesa Civil; 
Parágrafo único. Todos os órgãos que fazem parte do Sistema Municipal de Proteção e 
Defesa Civil deverão: 
a) indicar profissionais para referência sobre o recebimento e repasse de todas as 
informações pertinentes à Operação Verão, assim como a mudança dos níveis de 
operação, situações dos eventos e equipes de plantão, sendo estes de fácil localização, 
visando atender a Rede de Alerta de Desastres do Sistema Municipal de Proteção e 
Defesa Civil; 
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b) disponibilizar ao Departamento de Defesa Civil endereço eletrônico para recebimento 
diário de previsões e alertas meteorológicos; 
c) disponibilizar, mediante acionamento do Departamento de Defesa Civil, equipe de 
plantão durante o horário de expediente, bem como fora dele, enviando a escala ao 
Departamento de Defesa Civil, podendo ser mensal ou semanal. 
Art. 7° No âmbito da conceituação, entende-se: 
I - Defesa Civil: conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas 
destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e restabelecer a 
normalidade social; 
II - Desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre 
um cenário vulnerável, causando grave perturbação ao funcionamento de uma 
comunidade ou sociedade envolvendo extensivas perdas e danos humanos, materiais, 
econômicos ou ambientais, que excede a sua capacidade de lidar com o problema usando 
meios próprios; 
III - Situação de Emergência: situação de alteração intensa e grave das condições de 
normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de 
desastre, comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta; 
IV - Estado de Calamidade Pública: situação de alteração intensa e grave das condições 
de normalidade em um determinado município, estado ou região, decretada em razão de 
desastre, comprometendo substancialmente sua capacidade de resposta; 
V - Dano: resultado das perdas humanas, materiais ou ambientais infligidas às pessoas, 
comunidades, instituições, instalações e aos ecossistemas, como conseqüência de um 
desastre;
VI - Prejuízo: medida de perda relacionada com o valor econômico, social e patrimonial, 
de um determinado bem, em circunstâncias de desastre; 
VII - Recursos: conjunto de bens materiais, humanos, institucionais e financeiros 
utilizáveis em caso de desastre e necessários para o restabelecimento da normalidade. 
Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Campinas, 12 de dezembro de 2012 
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