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“Água que nasce na fonte serena do 
mundo 
E que abre um profundo grotão 
Água que faz inocente riacho 
E deságua na corrente do ribeirão 

Águas escuras dos rios 
Que levam a fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população 

Águas que caem das pedras 
No véu das cascatas, ronco de trovão 
E depois dormem tranquilas 
No leito dos lago... 
 
Água dos igarapés 
Onde Iara, a mãe d'água 
É misteriosa canção 
Água que o sol evapora 
Pro céu vai embora 
Virar nuvens de algodão 
Gotas de água da chuva 
Alegre arco-íris sobre a plantação 
Gotas de água da chuva 
Tão tristes, são lágrimas na inundação 

Águas que movem moinhos 
São as mesmas águas que encharcam o 
chão 
E sempre voltam humildes 
Pro fundo da terra... 
 
Terra! Planeta Água...” 

Planeta água – Guilherme Arantes 

 

 
“Se tens de lidar com a água, consulta 
primeiro a experiência, e depois a razão.” 

 
Leonardo Da Vinci. 

 
“Mais fácil me foi encontrar as leis com 
que se movem os corpos celestes, que 
estão a milhões de quilômetros, do que 
definir as leis do movimento da água que 
escoa frente aos meus olhos.” 

 
Galileu Galilei 



 

 

RESUMO 
 

 

Ao longo da história, o desenvolvimento da humanidade sempre esteve relacionado 
à água inserida no meio ambiente. Quanto mais as cidades vão crescendo, maior a 
necessidade de um ambiente capaz de absorver esta população devendo ser 
garantido, entre outras, uma infraestrutura adequada. No Brasil, a infraestrutura tem, 
ao longo dos anos, alterado a forma de gestão dos sistemas de, gerenciadas com 
investimentos públicos, para as privatizações e parcerias entre os setores público e 
privado, através de contratos de concessões. Na cidade de Franca – SP, desde 
1976 o sistema de abastecimento de água é atendido através de um contrato de 
concessão dos serviços que foi renovado em 2007 e seguirá até o ano de 2037. 
Porém, a situação atual de abastecimento da cidade está crítica devido à excêntrica 
falta de chuvas. A escassez de água e a necessidade de racionamento faz com que 
pessoas e empresas tenham que alterar suas formas de sobrevivência e de 
produção, respectivamente, o que pode afetar negativamente o desenvolvimento 
local. Com isto a pesquisa buscou apresentar um histórico do abastecimento de 
água, analisando criticamente como foi e está a situação da cidade com relação a 
este recurso natural, que é a água. Para tanto, foi utilizada pesquisa histórico - 
exploratória - descritiva do sistema da cidade de Franca coletando dados através de 
entrevistas com responsáveis pelo sistema de abastecimento de água da cidade, 
órgãos municipais e analisando documentos, bibliografia e dados secundários. A fim 
de confirmar os dados levantados, aplicou-se questionário à população 
consumidora. A pesquisa procurou verificar qual a real situação do sistema de 
abastecimento de água em Franca e quais as ações estão sendo tomadas pela 
concessionária local e pela população para evitar o desabastecimento de água na 
cidade atual e futuramente. Será que a cidade está preparada para situações de 
crise hídrica que assola todo o País? Constatou-se que podemos ter mais um a dois 
anos de crise, pois a população não tem total consciência da situação, pelo novo 
sistema Sapucaí-Mirim não estar em funcionamento e pela sensação de 
normalidade que a cidade vive nos dias atuais. 
 
Palavras-chave: Infraestrutura urbana. Sistema de abastecimento. Água potável. 
Desenvolvimento local. Escassez de água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

Throughout history, the development of mankind has always been related to water 
inserted in the environment. The more cities grow, the greater the need of an 
environment able to absorb this population must be guaranteed, among other, an 
adequate infrastructure. In Brazil, the infrastructure has, over the years, changed the 
form of management systems, managed with public investment for privatization and 
partnerships between the public and private sectors, through concessions contracts. 
In the city of Franca - SP, since 1976 the water supply system is serviced through a 
concession contract for services which was renovated in 2007 and will continue until 
the year 2037. However, the current situation of supply of the city is critical, due to 
the eccentric lack of rain. Water scarcity and the need for rationing makes people 
and companies have to change their ways of survival and production, respectively, 
which can negatively affect local development. With this research aimed to present a 
history of water supply, analyzing critically as it was and is the situation of the city 
with regard to this natural resource, which is water. Therefore, it was used historical 
research - exploratory – system descriptive of the Franca city, collecting data through 
interviews with those responsible for the water supply system of the city, municipal 
authorities and analyzing documents, bibliography and secondary data. In order to 
confirm the data obtained was applied questionnaire to the consumer population. The 
research sought to find what the real situation of the water supply system in France 
and what actions are being taken by the local utility and the public to avoid water 
shortages in the current and future city. Does the city is prepared for water crisis 
plaguing the entire country? It was found that one can have another two years of 
crisis, because the population does not have full awareness of the situation, the new 
Sapucai Mirim system is not functioning and the sense of normality that the city lives 
today. 
 
Keywords: Urban Infrastructure. Supply system. Drinking water. Local development. 
Water shortage. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água sempre esteve associada à vida. Durante séculos foi 

considerada um recurso infinito. Apesar das controvérsias sobre o assunto, ela 

continua em mesma quantidade no chamado ciclo hidrológico, alterando apenas as 

suas formas físicas, bem como a qualidade em que é disposta no ambiente. Devido 

a importância da água no meio em que vivemos, a partir de novembro de 2013 

através do Decreto nº 8141/2013 assinado pela atual Presidente da República, 

passou a fazer parte do saneamento básico, além das redes urbanas de água 

potável e de esgoto, as águas pluviais que estão contidas neste ciclo de 

sobrevivência de uma comunidade. É desta água, abastecida pelas chuvas que tem 

início o sistema de abastecimento da população. A forma como lidamos com estes 

três setores do saneamento é fator preponderante quanto aos problemas gerados 

em relação à infraestrutura urbana. Trata-se de uma contradição, pois, enquanto os 

esgotos e as águas pluviais de uma comunidade “sujam” as águas dos rios, esta 

mesma comunidade precisa da água potável ou limpa captada destes mesmos rios 

para sua sobrevivência.  

Esta dissertação tratou de analisar um dos segmentos da infraestrutura 

urbana para a promoção do desenvolvimento local. No Brasil, a infraestrutura urbana 

foi, até algumas décadas atrás, gerenciadas quase exclusivamente com 

investimentos públicos. Porém, a partir da década de 1990, com as privatizações e 

parcerias entre os setores público e privado, as grandes empresas nacionais e 

internacionais têm investido em infraestrutura através de contratos de concessão. 

Franca, desde 1997 tem o sistema de abastecimento de água atendido através de 

concessão. Procuramos através da presente pesquisa verificar se este sistema é 

eficiente. Por se tratar de um sistema técnico de equipamentos e serviços 

necessários ao desenvolvimento das funções urbanas, pode contribuir com a 

população nos aspectos social, econômico e institucional. O primeiro pode promover 

adequadas condições de moradia, de trabalho, de saúde, de educação, de lazer e 

de segurança. O segundo aspecto pode propiciar o desenvolvimento das atividades 

produtivas. Finalmente, o terceiro pode fornecer os meios necessários ao 

desenvolvimento das atividades político-administrativas. 
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A distribuição dos capítulos adotada no presente trabalho busca 

favorecer a compreensão geral da infraestrutura urbana na vertente do sistema de 

abastecimento de água promovendo desenvolvimento local. A presente introdução 

apresenta a delimitação do tema, o problema de pesquisa, objetivos, e os 

procedimentos metodológicos. 

O Capítulo I traz a revisão bibliográfica sobre o desenvolvimento em 

suas várias faces: local, urbano, econômico e social demonstrando a relação desta 

com a linha de pesquisa abordada em desenvolvimento e integração regional onde 

explorará o crescimento e desenvolvimento de Franca. Será elaborada a coleta de 

dados na Prefeitura através de uma análise da quantidade de loteamentos 

aprovados na cidade de 1925 a 2014. Desta forma buscamos comprovar a 

necessidade desta pesquisa, pois quanto mais loteamentos, maior a necessidade de 

produção de água para atendimento da população; 

O Capítulo II aborda a evolução histórica do abastecimento de água 

citando a cronologia na sequência Mundo, Brasil e uma pesquisa detalhada da 

história da água na cidade de Franca-SP a fim de embasar a pesquisa buscando 

atender a hipótese ressaltada nesta Dissertação. Neste capítulo, apresentamos a 

forma como foi tratado o sistema de abastecimento de água da cidade desde a sua 

fundação até os dias atuais coletando informações através de dados secundários;  

O Capítulo III apresenta a contextualização da infraestrutura urbana, 

objeto deste estudo, bem como todo o processo do sistema de abastecimento de 

água potável comparando com o sistema da cidade de Franca. Este capítulo define 

a parte da infraestrutura no que se refere ao abastecimento de água e as etapas 

deste sistema desde a captação da água até a chegada desta nas torneiras das 

casas da população residente. 

O capítulo IV discorre sobre a caracterização da empresa objeto do 

estudo que é a responsável pelo sistema de abastecimento de água do município de 

Franca. Neste capítulo foram apresentados os resultados da coleta de dados da 

empresa em Franca quanto ao sistema sobre alguns aspectos a serem confirmados 

pela população. Na sequência, a classificação da pesquisa com os métodos 

utilizados e em seguida apresentado os resultados obtidos colhidos nas entrevistas 

da Concessionária e da Prefeitura e questionários aplicados à população. 



17 
 

 
 

A conclusão finaliza a pesquisa realizada respondendo as hipóteses 

levantadas nos objetivos gerais e específicos a seguir. 

 

DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

O desenvolvimento da humanidade ao longo da história sempre esteve 

relacionado à água que está inserida no meio ambiente. “O meio ambiente é 

considerado como composto por meio ambiente natural (biosfera e homem) e meio 

ambiente social (infraestrutura, sistema social, sistema político, etc.)” (TELLES, 2013 

p.29). De acordo com o autor, o ser humano precisa da água tanto quanto de 

oxigênio, e, a inobservância com relação à água potável, o saneamento e às 

inundações (esgotos pluviais), causam mortes e atravancam o desenvolvimento de 

uma sociedade. 

A ONU declarou que 2013 é o ano internacional da cooperação pela 

água. Devido ao aumento da população nas áreas urbanas, a preocupação mundial 

hoje é com um recurso hídrico capaz de atender a esta população. Franca não está 

diferente, pois a muito não se vivia uma crise tão intensa no sistema de 

abastecimento da cidade. Devido à falta de chuva histórica, ao aumento da 

temperatura e ao aumento da população urbana, o tema merece uma análise 

profunda a fim de chamar a atenção da população, bem como dos governantes 

sobre as ações que devem ser tomadas para que não fiquemos sem água 

impactando diretamente o desenvolvimento local. 

 As condições do saneamento básico do País junto às Prefeituras 

municipais e empresas contratadas para a prestação de serviços nos 5.565 

municípios do Brasil apresentam um cenário preocupante. Esta análise feita pelo 

IBGE através do Atlas de Saneamento 2011 apresenta as condições ambientais e 

suas implicações diretas com a saúde e a qualidade de vida da população brasileira. 

(IBGE, 2011) 

Assim como no século 19, o foco dos estudos foi dos impérios e o 

século 20 das nações. No século 21, os olhos estão todos voltados às questões 

urbanas tendo, nos dias atuais, a cidade como foco dos estudos. As cidades estão 

crescendo e as megacidades são o futuro do planeta urbano onde devem ser 
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criadas oportunidades de renovação e melhoria da qualidade de vida e não somente 

vislumbradas como problema. Braga Filho (2009) assevera que de 1940 a 2000 a 

população do Brasil quase quadriplicou incorrendo na concentração da população 

na área urbana. Ele aporta tal fato devido à crescente migração rural-urbana que, 

com o aumento excessivo desta população urbana, maior a necessidade de 

adequação dos serviços urbanos agravando as questões inclusive de saneamento 

das cidades.  

Já que as cidades se formam pelos equipamentos de saneamento, 

estes, além de preservar a qualidade de vida da comunidade, devem proporcionar 

um crescimento com desenvolvimento local social, econômico e urbano. 

Alguns autores vêm demonstrando sua atenção com estas vertentes do 

desenvolvimento como Sachs (2008), que relata o aumento populacional e os 

impactos que gera sobre o meio ambiente, destacando a preocupação com 

infraestrutura para regiões urbanas, onde diz que “a população mundial continuará a 

crescer, ampliando, por conseguinte, o crescimento como um todo da economia 

global” que é a mesma preocupação de Braga Filho (2009); Silveira (2010), que traz 

a preocupação do desenvolvimento local que não deve ser tratado apenas por uma 

questão de escala e sim de natureza afirmando que: “é visto aqui como um caminho 

de desenvolvimento social não excludente e não concentrador”; Furtado (2000), com 

a teoria do desenvolvimento, apresenta a natureza das variáveis não econômicas 

que determinam a taxa de crescimento de uma economia (elementos da teoria do 

subdesenvolvimento) sendo que, para ele, o desafio nos dias de hoje é a inclusão 

social e um investimento, capaz de gerar lucro, trabalho e renda. Martinelli (2004) 

aponta uma reflexão sobre a qualidade de vida que deve ser oferecida a população 

onde haja infraestrutura urbana, física e social adequada proporcionando bem-estar 

desta população sem deixar de se preocupar com o futuro.  

A cidade de Franca, por ocupar o primeiro lugar no ranking de 

saneamento do País, sendo a vigésima primeira maior cidade do estado de São 

Paulo, estando entre as maiores cidades do Estado e, estar entre as cidades que 

tem 100% de atendimento com água e esgoto delimitou este tema no espaço. 

Quanto ao tempo, hoje, está, como várias outras cidades, passando por problemas 

no abastecimento de água e, para melhor analisar este fator histórico, o estudo se 
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dará ao longo da história de Franca tentando explicar a situação atual do ano de 

2014. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Atualmente as cidades têm sido foco de estudos e as megacidades são 

o futuro do planeta urbano. Cidades em crescimento e desenvolvimento devem se 

preparar, criando oportunidades de renovação e melhoria da qualidade de vida.  

As cidades estão cada vez mais populosas necessitando cada vez 

mais de água potável. Franca conta com 318.640 habitantes (IBGE, 2010) e já está 

passando por problemas de falta d’água. Será que estamos preparados com planos 

de contingências suficientes para atender a esta escassez mundial? E a população? 

Está informada sobre como deve utilizar a água para que não venha acabar este 

recurso tão precioso? O desenvolvimento local será impactado caso venha a faltar 

água na cidade? Qual o impacto do racionamento na vida da população? 

A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, está com seu 

sistema de abastecimento comprometido. O abastecimento desta região se dá 

através de oito grandes complexos: o sistema Alto Cotia que fornece 1,2 metros 

cúbicos por segundo (m3/s) de água, Baixo Cotia com 0,9 m3/s, Alto Tietê com 15 

m3/s, sistema Cantareira, o maior, fornecendo 33 m3/s, Guarapiranga com 14 m3/s, 

Ribeirão da Estiva com apenas 0,1 m3/s, Rio Claro 4 m3/s, e Rio Grande com 5 m3/s. 

No total estes sistemas são responsáveis por uma produção de 73,2 mil litros de 

água por segundo (SABESP, 2014).  

Para que estes, ou quaisquer outros sistemas funcionem, eles 

dependem da chuva e da ação do homem. No chamado balanço hídrico, a 

quantidade de água disponível no sistema é a mesma, porém, em estados físicos 

diferentes e, pela infiltração, impermeabilização do solo e a ação do vento, ela pode 

estar em menor ou maior quantidade numa determinada região. Quando não 

acontece a chuva nos locais de captação de água, a região enfrenta problemas no 

abastecimento. Além disto, a falta de previsão e ação por parte das autoridades, 

bem como a ocupação irregular nas áreas de proteção dos mananciais, o uso 
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descontrolado da água e a poluição dos rios, acabam interferindo negativamente 

neste balanço.  

Atualmente, as notícias mais próximas a nós estão voltadas ao 

abastecimento de água da grande São Paulo através do sistema Cantareira, que 

está sendo observado diariamente devido a sua escassez histórica. Desde o dia 15 

de maio do ano de 2014 que o sistema está operando utilizando seu volume morto. 

O volume morto de uma represa fica abaixo do volume útil, abaixo do nível mínimo 

operacional de um reservatório, ou seja, é o volume onde ocorre a deposição das 

areias e sujeiras que vêm na água e passam pelas grades da caixa de entrada 

(Sabesp, 2014). Fica mais caro para se tratar esta água. Mesmo antes deste evento 

de seca histórica, São Paulo já se programava para buscar água a 100 Km de 

distância. 

Fora do Brasil também existe este problema, como é o caso de Los 

Angeles, Califórnia, Chile, Austrália, dentre outros, que enfrentam a mesma situação 

de São Paulo com a escassez. De acordo com o Atlas da Água de Clarke e King 

(2008), “as populações estão ficando cada vez maiores e mais sedentas.” Seu 

estudo mostra que cerca de 500 milhões de pessoas vivem em países com 

escassez de água. Complementa que devido ao crescimento populacional 

desenfreado nos países com pouca água, agravará ainda mais esta situação. 

No Brasil, as regiões de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro também 

enfrentam problema de déficit de água e precisam fazer importação de bacias 

vizinhas. Este problema é enfrentado por vários outros locais, onde a capacidade de 

abastecimento está chegando ao limite e a solução está sendo buscar novas 

alternativas de captação da água. Segundo a UNESCO, 38 países têm 

disponibilidade hídrica inferior a 1.000 m3/habitante/ano, valor insuficiente para seu 

estabelecimento (São Paulo, 2003). 

 A falta de água e a necessidade de racionamento faz com que pessoas 

e empresas tenham que alterar suas formas de sobrevivência e de produção, 

respectivamente, o que pode afetar negativamente o desenvolvimento local.  

No interior não é diferente, o problema existe, porém, em proporções 

menores. As cidades estão tendo que buscar água cada vez mais longe para 

atender às suas necessidades.  
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Uma cidade interiorana de relevante importância para a região, no que 

se refere ao poder econômico, Ribeirão Preto, de acordo com o DAERP (2014) 

possui 103 poços artesianos ativos, que tem o privilégio de possuir o aquífero com 

maior reserva de água subterrânea do mundo, o Guarani, que é aflorante, ou seja, a 

rocha chega à superfície para recarga. Mesmo assim, está também mesclando o 

abastecimento que foi até então subterrâneo, para a captação superficial como 

forma de complementação do sistema (DAERP, 2014).  

O município de Franca, localizado no interior do Estado de São Paulo 

com cerca de 318.640 habitantes (IBGE, 2010) é conhecido como a capital nacional 

do calçado masculino. É a 74ª maior cidade brasileira. Possui mais de 1000 

empresas de micro e pequeno porte e é referência de cidade com quase 100% de 

água e esgoto tratado, representando assim um município de relevante importância 

a ser analisado quanto ao gerenciamento do seu sistema de abastecimento de água. 

Franca, hoje, tem seu abastecimento através da captação superficial 

no Rio Canoas e o Pouso Alegre, está em processo de início de obras para ir buscar 

água no Rio Sapucaí a aproximadamente 30 km da cidade, sendo que recentemente 

perfurou dois poços artesianos em município vizinho para auxiliar o abastecimento 

que já está tendo problemas (SABESP, 2014). Ou seja, está mesclando entre 

captação superficial e subterrânea.  

Por que Franca está passando por problemas em seu sistema de 

abastecimento de água neste ano de 2014? A crise hídrica é uma realidade cada 

vez maior nos municípios brasileiros. Como a cidade está se preparando para que 

esta situação não se torne uma constante? Como esta situação afeta o 

desenvolvimento social, econômico e urbano da cidade? Estas são as questões que 

buscou-se responder com esta pesquisa. 

           

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Buscamos através de uma pesquisa mais aprofundada, verificar qual a 

real situação do sistema de abastecimento de água em Franca e quais as ações 
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estão sendo tomadas pela Concessionária local para minimizar problemas de falta 

da água na cidade no momento atual e futuro.  

 

Objetivo Específico 

 

Nem sempre a infraestrutura urbana foi pensada convenientemente. Há 

hoje em dia uma consciência de que abordagens distantes da realidade das cidades 

conduziram a situações de caos. Especialmente a falta de consideração de uma 

gestão integrada das redes e serviços com os equipamentos urbanos e com os 

usuários. 

Os objetivos são: 1) verificar se os mananciais existentes são 

suficientes para atender a cidade com água tratada inclusive nos períodos de seca; 

2) constatar os investimentos realizados pela Concessionária para melhoria do 

sistema de abastecimento de água, bem como para a continuidade no atendimento 

à população com água potável em quantidade e qualidade; 3) examinar as vazões 

atuais de consumo da população; 4) identificar os planos de contingência previstos 

pela Concessionária para os períodos de seca bem como as ações para 

conscientização da população e das empresas; 5) através de dados secundários, 

analisar quais ações, tanto da população quanto das empresas, estão sendo 

tomadas para evitar o racionamento de água na cidade.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para entendermos a metodologia, faz-se necessário compreendermos 

a pesquisa, a qual, no entendimento de Chizzotti (2000), trata-se “da capacidade 

que o pesquisador tem de criar, coletar e analisar dados utilizando metodologia 

adequada a cada problema de pesquisa, bem como meios e técnicas que 

demonstrem a cientificidade desta criação e dos conhecimentos produzidos” 

(CHIZZOTTI, 2000, p. 85). 

Para Oliveira Netto (2008), a pesquisa científica contribui para a 

construção do conhecimento humano e para serem considerados como tal, devem 

produzir ciência classificada metodologicamente, dentro dos padrões normatizados. 
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 Metodologia, ainda conforme este autor, é a forma por que o 

pesquisador, através de seu conhecimento aprofundado sobre o tema, o aborda, de 

forma a não perder o viés científico, podendo utilizar, para tanto, um raciocínio 

indutivo, dedutivo, ou hipotético-dedutivo.  

O conhecimento deve ser tanto em profundidade quanto em extensão 

do que está sendo pesquisado. 

O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por 
uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do processo 
de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. 
O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de significados e 
relações que sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZZOTTI, 2000, p. 
79).  

Portanto, esta pesquisa terá natureza qualitativa e quantitativa 

utilizando, para tanto, uma abordagem mista com triangulação de métodos utilizando 

entrevistas semiestruturadas com o corpo técnico e gerentes da Concessionária 

responsável pelo abastecimento de água de Franca, aplicação de questionários à 

população consumidora e coleta de dados secundários através dos órgãos públicos 

responsáveis pelo uso e distribuição da água. Estes métodos serão classificados e 

quantificados no capítulo IV na página 84 desta pesquisa. 

Após a formulação do problema, a sequência será de pesquisa de 

campo, levando em consideração à receptividade e a possibilidade de colher as 

informações necessárias. Através dos objetivos traçados, será formalizada a 

abrangência do conjunto de estratégias. Esta será histórico – exploratória - 

descritiva, a qual analisará a história do sistema de abastecimento de água, os 

dados secundários a cerca deste sistema e entrevistas com pessoas especializadas 

no assunto.  

Na sequência, foi elaborada a pesquisa bibliográfica. Conforme Oliveira 

Netto (2008), a parte mais importante do trabalho científico é a documentação a ser 

reunida, pois se trata do levantamento de material que vai sustentar a solução do 

problema estudado. Para tanto, reúne-se toda a bibliografia encontrada sobre o 

tema, seleciona-se as informações relevantes e cataloga-se através de fichas ou 

programas de softwares para serem utilizados no corpus da pesquisa. 

 O instrumento de coleta de dados será através de aplicação de 

entrevistas semiestruturadas com roteiros especificamente elaborados para esse fim 

e questionários que irão relacionar e confirmar as hipóteses levantadas no presente 
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trabalho. Na pesquisa exploratória, serão analisados dados secundários coletados a 

partir dos Órgãos1 DAEE, CETESB, SABESP e Prefeitura municipal, bem como 

através de revistas técnicas especializadas. Serão também coletadas informações 

com especialistas no assunto através de entrevista semiestruturada. 

  Na pesquisa exploratória descritiva mencionada anteriormente, a 

primeira será levantada a situação atual do sistema de abastecimento de água da 

cidade de Franca/SP, identificando os gestores responsáveis por este setor na 

Concessionária e a população consumidora utilizando a tripla finalidade (MARCONI; 

LAKATOS, 2003): desenvolvendo hipóteses; familiarizando o pesquisador com o 

ambiente, fato ou fenômeno; e, por fim, definindo os conceitos. 

 Já na pesquisa descritiva, será caracterizado o ambiente e coletados 

os dados, apontando a relação entre os objetivos concebidos e os resultados 

percebidos (RICHARDSON et al., 1999), identificando as características dos 

fenômenos; ordenando-os e classificando-os; e, ao final, analisando o papel das 

variáveis que influenciam ou causam os fenômenos. 

 A análise de conteúdo será realizada em torno dos “três polos 

cronológicos” propostos por Bardin (2004, p. 89), que são: (1) a pré-análise; (2) a 

exploração do material; e (3) o tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação.  

A pesquisa garantirá a integridade e o bem-estar dos participantes, 

garantindo sigilo e evitando qualquer tipo de dano, observando sempre a relevância 

social da pesquisa em termos dos benefícios e vantagens para a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 DAEE – Departamento de águas e energia elétrica; CETESB – Companhia ambiental do Estado de 
São Paulo; SABESP – Companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo. 
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1. O DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

1.1. INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 

O desenvolvimento é abordado de formas e ângulos diferentes, 

dependendo de cada pensador, pois cada cultura em determinado período 

apresenta suas particularidades, também o modo em que cada pensador estuda, 

analisa e conclui suas observações. Não se pretende esgotar todo o assunto neste 

estudo, porém, segue alguns autores para analisar o que é e como a infraestrutura 

urbana, na vertente de abastecimento de água, pode promover o desenvolvimento. 

As ideias de desenvolvimento local são controversas, pouco 

consensuadas e, às vezes, até antagônicas entre si. 

Para Buarque (2002, p. 25), desenvolvimento é um processo endógeno 

de mudança, que leva ao dinamismo econômico e à melhoria da qualidade de vida 

da população em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos.  

O sistema de abastecimento de água é uma necessidade básica de 

qualquer comunidade, esta infraestrutura específica, se corretamente dimensionada 

e distribuída de forma igualitária e salubre, agrega além de melhor qualidade de vida 

da população, redução dos desperdícios e gastos com saúde pública.  

O desenvolvimento para Spence (2011) requer a remoção das 

principais formas de privação de liberdade: (1) pobreza e tirania, (2) carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, (3) negligência dos 

serviços públicos e (4) intolerância ou interferência excessiva de Estados 

repressivos. Considerando a liberdade central para o processo de desenvolvimento 

por duas razões: avaliatória (avaliação do processo deve verificar primordialmente 

se houve aumento das liberdades das pessoas) e de eficácia (realização do 

desenvolvimento depende inteiramente da livre condição de agente das pessoas). 

Para entender a eficácia, é preciso observar as relações empíricas relevantes, 

particularmente as que são mutuamente reforçadoras entre liberdades de tipos 

diferentes. Por meio destas inter-relações, a condição de agente emerge como 

motor fundamental do desenvolvimento já que, além de constituí-lo, também 

fortalece outros tipos de condições de agente livres. 
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Este autor entende que para que ocorra o desenvolvimento pela ótica 

da liberdade, esta não pode ser privada ao indivíduo, pois se trata de liberdade 

básica para sobreviver, neste sentido, uma comunidade que tiver privação dos 

serviços de saneamento básico como a água potável encanada e disponível em 

quantidade e qualidade suficiente, será privada também do desenvolvimento. 

Franco apud Martinelli (2004. p.53) observa que todo desenvolvimento 

é local, seja ele um distrito, uma localidade, um município, uma região, um país ou 

uma parte do mundo. Complementa que a palavra local não deve ser sinônimo de 

pequeno e não se refere necessariamente à diminuição ou redução. Ele entende 

que existe uma dúvida acerca do verdadeiro sentido em citar desenvolvimento local. 

Uma sociedade deveria ser considerada desenvolvida quando passa a viver melhor 

aperfeiçoando a vida de seus membros. 

O desenvolvimento local leva em conta as características locais, seja 

fortalecendo, descobrindo ou fomentando. No sentido do fortalecimento das 

características locais, e, consequentemente, do fortalecimento do capital social, 

acontece o desenvolvimento endógeno (VÁZQUEZ BARQUERO, 2001). Neste 

trabalho entenderemos como local a cidade de Franca ou alguns bairros da cidade 

de Franca. 

Na visão de Boisier (1989), não existem receitas prontas para garantir 

que haja desenvolvimento. No entanto, ele entende que há pelo menos duas 

afirmações certas: “se o desenvolvimento se encontra em nosso futuro, não será 

com ideias do passado que o alcançaremos; se o desenvolvimento é um produto da 

própria comunidade, não serão outros, senão seus próprios membros que o 

construam.” 

Como as cidades vêm aumentando cada vez mais sua população 

devido à migração rural-urbana (BRAGA FILHO, 2009, p.24), onde a população que 

buscava a grande São Paulo como única opção de trabalho e sustento, retornasse 

ao interior paulista em busca de novas oportunidades, a questão da urbanização 

deve receber atenção especial principalmente nos municípios de médio e grande 

porte.  A urbanização não é sinônimo de progresso humano. “O crescimento de 

bairros urbanos degradados está a suplantar o crescimento urbano por uma larga 

margem.” (PNUD apud BRAGA FILHO, 2009) 
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Conforme Turolla e Ohira (2007) “A forte expansão urbano-industrial da 

economia brasileira ao longo do século passado impôs uma pressão crescente 

sobre os sistemas de saneamento”. Relatam ainda que os jornais veiculados no 

Brasil, já por volta de 1950, frequentemente noticiavam as deficiências no 

abastecimento de água, tanto em relação à quantidade quanto à qualidade. E foi na 

década de 1960 através da carta de Punta del Este em 1961 que os países da 

América deram início ao planos e metas a serem alcançadas para atendimento das 

populações com água e esgoto. 

Em uma análise do crescimento demográfico total e urbano do Brasil 

(IBGE, 2010), bem como da evolução dos números de ligações ativas domiciliares 

de água no país (SNIS, 2014) apresentado nos gráficos 1 e 2 abaixo percebe-se um 

crescimento ascendente desde 1960 sendo que a população urbana foi quem 

obteve um crescimento maior comprovando esta migração rural-urbana. No Brasil, 

de acordo com o Atlas Brasil de Abastecimento Urbano de água (ANA, 2010), a 

grande maioria da população está concentrada nas áreas urbanas, que abrigam 

84% da população total segundo o censo 2010. 

 

Gráfico 1 – Evolução da população brasileira segundo as contagens e censos 

demográficos – 1960/2010 

 

Fonte: IBGE, 2014 elaborado pela autora. 
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Gráfico 2 – Taxa de crescimento da população brasileira total e urbana (1920-2010) 

 

   

Fonte: IBGE, 2014. Adaptado pela autora. 

 O crescimento da população após a segunda metade do século XX foi 

exorbitante e de 1940 para 2000 mais que quadriplicou passando de 41.236.315 

habitantes para 169.590.693 habitantes. Com isto, assim como em outros países 

subdesenvolvidos, no Brasil, este crescimento acelerado e desordenado, aliados a 

dificuldade financeira dos municípios, a incompetência, descaso ou corrupção dos 

gestores, a falta ou descumprimento dos planejamentos no que se refere aos 

problemas urbanos, dificultaram a democratização do acesso aos equipamentos e 

serviços públicos urbanos, contribuindo para o agravamento da injustiça social 

(IBGE, 2010; FOLLIS, 2012). 

 A água tratada e encanada mesmo sendo primordial à sobrevivência 

da população, não é presente em todas as cidades brasileiras. Analisando os 

indicadores nacionais no gráfico 3 observa-se uma tendência de aumento do acesso 

ao sistema de abastecimento de água adequado, onde a proporção da população 

atendida, considerados os domicílios particulares permanentes com ligação de água 

dos censos de 1991 a 2010, vai de 68,04% em 1991 para 81,48% em 2010, 

demostrando que boa parte da população brasileira ainda carece desta tão 

importante infraestrutura.  
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Gráfico 3 – Parcela da população com e sem acesso a um sistema de 

abastecimento de água adequado no Brasil (1991 – 2010) 

 

Fonte: IBGE, elaborado pela autora, 2014. 

 

Gráfico 4 - Número de ligações domiciliares ativas de água por ano (1996-2013) 

 

Fonte: SNIS, 1995-2013. Adaptado pela autora. 

  

Esta análise do gráfico 4 acima foi feita a partir de 1995, pois somente 

após este ano que o Sistema Nacional de Informação (SNIS) deu início a coleta de 

dados referente ao número de ligações domiciliares de água no Brasil, porém foi o 
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Plano Nacional de Saneamento (Planasa) que representou o ponto de partida para a 

participação dos estados no que se refere a infraestrutura de saneamento no país, 

instalado pelo o Banco Nacional da Habitação (BNH) em 1968 que ao realizar 

diagnóstico da situação do setor também criou fundos e programas para auxiliar o 

investimento no setor e, com a criação das Companhias Estaduais de Saneamento 

Básico (Cesbs), organizadas sob a forma de sociedade anônima, completaram o rol 

de ações com o propósito de beneficiar esta área da infraestrutura (GALVÃO 

JÚNIOR, 2009).  

Mesmo com estas ações, ao longo dos anos esta área foi 

negligenciada pelos governantes que não faziam com que houvesse infraestrutura 

suficiente para atender a toda população brasileira. 

Esta pesquisa buscou confirmar a existência e a eficácia, ou não, das 

ações da Concessionária e da própria população, na cidade do atual estudo, que 

vem aumentando a população conforme supracitado, para que não ocorra o caos da 

escassez, como já ocorre em tantos outros países, estados e cidades, pois, sem o 

aval e comprometimento desta população, nenhuma ação será totalmente eficiente. 

  Ao analisar um pouco do histórico do desenvolvimento, fica claro que o 

responsável por prover para sociedade a satisfação das necessidades individuais e 

sociais, fica a cargo de ações do Estado, onde, os autores, criticam e sugerem que 

esta ação seja mais efetiva, pois como órgão regulador de leis e políticas, diante das 

mudanças no contexto mundial, há necessidade de se adaptar ás novas tendências 

do mercado. 

A lógica temporal do governo é condicionada pelo calendário eleitoral, 

enquanto as lógicas de mudança de mentalidade, de construção de capital social e 

fortalecimento de laços de confiança, às vezes, demoram décadas. 

Uma nova visão de desenvolvimento visa à valorização de práticas que 

se travestem das ideias e dos compromissos de promover a cidadania, a igualdade 

e a democracia para inibirem as lógicas de exclusão social e de acumulação privada 

da renda e da riqueza. 

O local enquanto espaço e território que reproduzem a lógica do capital 

caracteriza-se, segundo Santos e Rodríguez (2002) pela produção, ainda que em 

escala mais reduzida, de desigualdade de recursos e poder; de formas de 
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sociabilidade empobrecidas produzidas pela concorrência e pelo estímulo individual 

advindo da cobiça e do medo e, finalmente, pela exploração crescente dos recursos 

naturais. 

Podemos então vislumbrar questões negativas e positivas referente a 

questão de governança no âmbito do desenvolvimento local, uma consiste na crise 

do modelo de desenvolvimento ainda dominante, cujas características excludentes e 

concentradoras ligam-se fortemente a um padrão de fomento baseado na oferta 

centralizada. A outra está no reconhecimento de que os novos caminhos estão 

efetivamente abertos e as estratégias e os experimentos de desenvolvimento sob 

outros padrões estão de fato em curso, com todas as dificuldades e todos os 

entraves ainda existentes. 

Para Braga Filho (2009), além das questões de natureza econômica, 

social, etc., o saneamento básico, aí incluído o sistema de abastecimento de água, 

entre outros, constitui outra dimensão do desenvolvimento e pede uma mudança na 

cultura das sociedades.  

Por fim, ao basear-se nos dois elementos-chave da questão da 

governança os quais combinam o exercício efetivo da democracia de base e 

articulação em rede, (transversalidade - horizontalidade), vê-se uma luz no fim do 

túnel, rumo à substituição do modelo de desenvolvimento local até então dominante.  

  

1.2. O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO  

 

Ao repensar o desenvolvimento social é fundamental que se leve em 

conta o nível de qualidade de vida de uma população e a satisfação de suas 

necessidades básicas. A qualidade de vida somente está presente onde há espaço 

para a realização das potencialidades humanas em suas diversas perspectivas. 

Contudo, muitas vezes constata-se a confusão entre os termos 

desenvolvimento e crescimento. Algumas pessoas erroneamente atribuem 

desenvolvimento apenas ao foco econômico, esquecendo que, para que haja o 

verdadeiro desenvolvimento, o parâmetro deve englobar principalmente a pessoa 

humana.  
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De acordo com Rister (2007, p. 67), o direito ao desenvolvimento iria 

além do conceito de desenvolvimento puramente econômico, visto que pressupõe 

uma aproximação centrada nos direitos humanos. Seria necessário, ao se pensar 

desenvolvimento, ter em mente: paz, economia, meio ambiente, justiça e 

democracia. 

Conforme Celso Furtado (1964), compreendemos que o 

desenvolvimento social influencia de uma forma determinante o desenvolvimento 

econômico. As mudanças ocorridas em qualquer um dos setores (políticos, sociais e 

econômicos) podem refletir em todos os setores de uma sociedade. Em sua 

concepção para atingir o desenvolvimento e o progresso seriam necessárias 

reformas políticas. 

As inovações tecnológicas põem em marcha uma série de reações: causam 

um aumento na produtividade média do sistema que por sua vez causa 

maior disponibilidade de bens e serviços, que por sua vez causa maior 

impulso ao desenvolvimento científico, que por sua vez causa novos 

avanços tecnológicos (Furtado, 1964: 22). 

Avançamos muito nos valores técnicos, de consumo e foram 

esquecidos os valores éticos, é importante lembrar que é muito mais fácil introduzir 

mudanças na dimensão material (tecnologias) do que na dimensão não material 

(ética – problemas enfrentados na política, educação, etc.). A Economia é dinâmica 

e provoca modificações na estrutura do sistema de produção e reações decorrentes 

da interdependência entre os elementos básicos de toda a cultura.  A teoria do 

desenvolvimento (FURTADO, 2000) tem o objetivo de mostrar a natureza das 

variáveis não econômicas que determinam a taxa de crescimento de uma economia 

(elementos da teoria do subdesenvolvimento). 

O desafio nos dias de hoje é a inclusão social e um investimento 

sustentável, capaz de gerar lucro, trabalho e renda. Sachs (2008) acrescenta que 

não se deve confundir crescimento econômico com desenvolvimento, pois 

desenvolvimento só ocorre se houver redução da pobreza, das desigualdades 

sociais e geração de novos empregos ou alternativas de renda para a população. 

Devido ao crescimento demográfico e econômico contínuo o autor 

menciona os desafios para a vida urbana e as consequências para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável, sendo estes: soluções para evitar a formação de 
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favelas urbanas; diminuir o índice de desemprego que contribui para os cenários 

urbanos de violência e insegurança; reduzir os impactos causados ao meio ambiente 

como poluição, destruição ecológica, acidentes naturais; além de controle dos riscos 

à saúde humana (sedentarismo, e doenças contagiosas). 

  Para Bielschowsky (2000), o desenvolvimento econômico possui uma 

nítida dimensão histórica (variáveis exógenas), enquanto o crescimento endógeno 

se baseia no Capital Humano. 

Furtado (1963), em seu livro Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, 

contrapõe os dois segmentos onde, o primeiro ressalta a importância dos processos 

históricos na constituição do desenvolvimento econômico, e o segundo, apresenta 

um propósito limitado de mostrar a natureza das variáveis não econômicas que 

determinam, em última instância, a taxa de crescimento de produção de uma 

economia. Demonstra a importância de uma análise histórica para se compreender 

se há desenvolvimento ou não numa determinada sociedade. 

“Compatibilizar eficiência econômica com certa equidade social e 

preservação ambiental, requer notável esforço dos governantes e de efetiva 

capacidade de cooperação e articulação dos atores sociais pertencentes à 

sociedade civil” (BRAGA FILHO, 2009, p. 19). 

A falta de água provoca um impacto tanto nas atividades domésticas 

cotidianas, quanto nas atividades econômicas das cidades. Neste momento de crise 

(set. - nov. / 2014) as grandes empresas, além de reduzirem o consumo, tiveram que 

investir em água de reuso, ou em instalação de novos equipamentos de reservação de 

água ou ainda captação própria através de perfuração de poços ou compra de água de 

empresas que já possuíam este recurso independente. As empresas de médio e 

pequeno porte se desdobram entre as poucas opções viáveis que encontram. Os 

pequenos escritórios e consultórios acabam fechando suas portas devido a falta d’água. 

De acordo com matéria publicada no jornal o Estado de São Paulo:  

O gerente de Engenharia de Segurança e Meio Ambiente da Robert Bosch 

América Latina, Theóphilo Arruda Neto, diz que a medida impacta em 

custos adicionais. O grupo tem a maior fábrica em Campinas e opera com 

água de reuso. As três montadoras da região de Campinas — Hyundai, em 

Piracicaba; Honda, em Sumaré; e Toyota, em Indaiatuba — intensificaram a 

economia de água. A Hyundai tem um sistema de reuso da água captada 
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no rio Piracicaba, e a Honda, uma estação de tratamento de efluentes. 

(SÃO PAULO, 2014) 

Mesmo com o esvaziamento das represas, o turismo, os empregos e 

empreendedorismos são afetados diretamente. A alta temperatura e a falta de 

chuvas agravam ainda mais esta situação.  

Em Franca no mês mais chuvoso do ano, as temperaturas são altas, 

porém as chuvas não estão ocorrendo como deveriam, consequentemente, o 

precedente será mais um ano em crise no abastecimento de água. 

 

1.3. O DESENVOLVIMENTO URBANO DA CIDADE DE FRANCA 

 

Um dos objetivos da política do desenvolvimento urbano é o de garantir 

condição de urbanização adequada para cada um dos domicílios brasileiros, 

considerando como "adequado", de acordo com os dados disponíveis, o domicílio 

que não apresenta qualquer inadequação. Os critérios e indicadores selecionados 

são apresentados no quadro 1 abaixo. (ROLNIK e KLINK, 2011) 

 
Quadro 1 - Critérios para classificação do domicílio como “adequado” conforme 
variáveis do censo IBGE. 
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Fonte: ROLNIK e KLINK, 2011 
 

Eles afirmam que os dados apontam “que, mais do que o porte 

populacional ou a situação na hierarquia da rede urbana, a variável que mais incide 

sobre o dinamismo econômico e as condições de desenvolvimento urbano do 

município é a própria localização no território.”  

Segundo Braga Filho (2009), nos países industrializados e 

desenvolvidos ocorre uma reduzida taxa de crescimento demográfico, aliados a 

redução do analfabetismo e da mortalidade infantil além das condições favoráveis 

de: habitação, educação, saúde pública e saneamento básico. Estes fatores refletem 

o elevado padrão de desenvolvimento dessas sociedades. Por outro lado, nos 

países subdesenvolvidos e/ou “em desenvolvimento”, a situação é contrária. O autor 

relata que de 1940 a 2000 a população do Brasil quase quadriplicou e ocorreu uma 

concentração desta na área urbana agravando o problema urbano. Devido a 

crescente migração rural-urbana, ocorreu um aumento excessivo da população 

urbana e consequentemente a necessidade de adequação dos serviços urbanos. 

Com isto, [...] o consumo crescente de água [...], entre outros, retratam a outra face 

do caos urbano nas áreas metropolitanas e aglomerações de grande e médio portes. 

Complementa que “o desenvolvimento é um processo de transformação que 

materializa na cidade” e os problemas de ocupação e uso do solo e de saneamento 

refletem nos problemas urbanos e consequentemente no desenvolvimento de uma 

cidade. 
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As cidades estão crescendo de forma fragmentada e desestruturada 

criando vários vazios urbanos, onde todo o sistema de infraestrutura se torna 

precários e mais onerosos aos cofres públicos. Sem um planejamento, a população 

carente acaba se instalando nas periferias e cada vez mais distantes dos centros 

urbanos. Para dar condições dignas de moradia, existem incentivos do governo 

como o programa Minha casa minha vida, por exemplo. Porém, para viabilizar a 

construção destas casas, o município tem que fornecer a infraestrutura externa. 

Assim, conforme analisa Rolnik e Klink (2011. p.108): 

 “os empreendedores cobram dos municípios a provisão de infraestrutura 
básica de urbanização. O Estado, por sua vez, não está estruturado para 
desenvolver políticas de produção de cidades ex-ante - é diminuta a 
capacidade de financiamento local da urbanização - mesmo em contextos 
de grande dinâmica econômica - e menor ainda as possibilidades de 
planejamento e gestão.”  
 

O desenvolvimento urbano, conforme a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (PNDU) pode ser definido como a melhoria das condições 

de vida nas cidades diminuindo a desigualdade social e garantindo a 

sustentabilidade ambiental, social e econômica. Ele trata do desenvolvimento 

relacionado ao ambiente urbano. 

Conforme IBGE apud Pousa (2014, p. 24), a cidade de Franca passou 

de 233 mil habitantes em 1991 para 319 mil em 2010 gerando um crescimento de 

36,7% em 20 anos decorrente principalmente do fluxo migratório. Um dos fatores 

que contribuíram para isto, além da consolidação da indústria calçadista na década 

de 80, foi devido a quantidade de migrantes, principalmente de cidades da região, 

que se fixaram na cidade pela oportunidade de trabalhar com carteira assinada, na 

busca de melhores condições de vida causando sérios problemas para a 

administração pública, entre outros, com a infraestrutura para comportar este 

crescimento acelerado (POUSA, 2014, p. 24). 

A região administrativa de Franca, localizada no norte do Estado, 

apresentados na figura 1 a seguir, ocupa 4,2% da área do território paulista e é 

composta por 23 municípios (SÃO PAULO, 2012). 
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Figura 1 – mapa da região administrativa da cidade de Franca/SP. 

 

 

Fonte: SÃO PAULO, 2012. Adaptado pela autora. 

A evolução da população rural e urbana na cidade de Franca foi 

modificada aumentando sua população urbana nos anos 1950 e a partir daí, tanto a 

migração rural-urbana quanto o incremento da população vinda de outras áreas 

urbanas também contribuiu para a situação atual de 98% de população urbana 

aferida no último censo em 2010. (Figura 2) 
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Figura 2 – Crescimento da população do Município de Franca (1940 – 2000) 

 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ADAPTADO PELA AUTORA, 2014. 

 

Para compreendermos o desenvolvimento urbano da cidade de Franca, 

faz-se necessário uma breve análise da urbanização da cidade. 

A partir de 1950 houve um crescimento da população urbana a qual 

devido a fatores como o aumento de condições financeiras, aumentou a demanda 

por infraestrutura urbana. O crescimento da população trouxe preocupações 

inclusive com a ampliação do consumo de água potável necessitando investimentos 

no setor. (BRAGA FILHO, 2009. p. 32 e 33) 

Franca, desde 1856, passou por graves problemas habitacionais. Não 

havia incentivo público para casa própria e, devido à falta de infraestrutura como 

transporte e saneamento, as pessoas buscavam morar, mesmo que em condições 

precárias, no centro da cidade. Além deste, os primeiros bairros a serem habitados 

foram o da Estação, Cidade Nova, Santa Cruz e Cubatão no final da década de 

1930 (RIBEIRO apud FOLLIS, 2012). 

O desenvolvimento urbano da cidade ocorreu juntamente com o 

desenvolvimento industrial. Houve um crescimento acelerado da população a partir 

da década de 60 e o déficit de moradia preocupava a todos. (FUENTES, 2006) No 

ano de 1947 é que teve início o incentivo do setor público para construção de casa 

própria, pois antes disto, as moradias de aluguel eram fontes de renda da população 

de maior renda. 
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Em uma análise das quantidades de loteamentos aprovados de 1925 a 

20142 pudemos verificar no gráfico 5 que em 1951 teve início o crescimento da 

cidade através da ampliação da área urbana, porém a quantidade de lotes 

oferecidos continuava insuficiente devido à população urbana da época. De 1950 a 

1990 houve um aumento populacional acentuado agravando a situação das 

moradias disponíveis, bem como da infraestrutura para atender esta população 

(FUENTES, 2006). A partir de 1972, conforme a tabela 1, a cidade passou a fazer 

parte das “cidades de médio porte” passando de 100 mil habitantes. 

Como contribuição para o desenvolvimento urbano de Franca, foi 

elaborado um plano de desenvolvimento integrado de Franca (PDI) em 1969 onde, 

entre outras coisas, barrou a aprovação de novos loteamentos passando a exigir 

que o loteador executasse todas as obras de infraestrutura, dentre elas, a rede de 

abastecimento de água. Ação esta firmada pelo Plano Diretor Físico da cidade 

aprovado através da Lei 2046/72 onde além de executar a infraestrutura, os novos 

loteamentos não poderiam distar mais de 3 Km de uma rede de abastecimento de 

água existente (CHIQUITO, 2006). 

Este fato chegou a frear as aprovações de novos loteamentos até o 

ano de 1976 quando em um único ano foram aprovados treze (13) loteamentos 

novos seguindo pelos próximos dez anos uma média de oito (8) loteamentos por ano 

(Gráfico 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 De 1925 a 1995 retirado do anexo intitulado: “Tabela dos loteamentos aprovados no município de Franca 

(1925-1996) “ do livro do Follis (2012). O restante dos decretos de aprovações de loteamentos fornecidos pela 
Prefeitura municipal (ver anexos II e III). 
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Tabela 1- População da cidade de Franca ao longo dos anos 1903 a 2010. 

 
Fonte: IBGE; SEADE; ADAPTADO AUTORA, 2014. 
 

Gráfico 5: Relação ano e número de loteamentos aprovados na Prefeitura de Franca 

 
Fonte: FOLLIS, PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, ADAPTADO PELA AUTORA, 2014. 

Ano Popula ç ã o Fonte Ano Popula ç ã o Fonte

2010 318640 IBGE 1981 154268 SEADE

2007 319094 IBGE 1980 143125 IBGE

2000 287737 IBGE 1980 147962 SEADE

2000 286828 SEADE 1979 140740 SEADE

1999 280574 SEADE 1978 134743 SEADE

1998 274312 SEADE 1977 128912 SEADE

1997 268230 SEADE 1976 123252 SEADE

1996 265583 IBGE 1975 117761 SEADE

1996 262335 SEADE 1974 112443 SEADE

1995 256164 SEADE 1973 107294 SEADE

1994 249843 SEADE 1972 102316 SEADE

1993 243619 SEADE 1971 97506 SEADE

1992 237500 SEADE 1970 88130 IBGE

1991 233098 IBGE 1970 92863 SEADE

1991 231334 SEADE 1960 66702 SEADE

1990 222382 SEADE 1950 27715 IBGE

1989 213725 SEADE 1950 53485 SEADE

1988 205354 SEADE 1940 20568 IBGE

1987 197265 SEADE 1940 55760 SEADE

1986 189451 SEADE 1934 18072 PROJ. ÁGUA

1985 181905 SEADE 1920 44308 SEADE

1984 174620 SEADE 1913 10000 PROJ. ÁGUA

1983 167591 SEADE 1903 8000 PROJ. ÁGUA

1982 160809 SEADE

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1
9

2
5

1
9

2
8

1
9

3
1

1
9

3
4

1
9

3
7

1
9

4
0

1
9

4
3

1
9

4
6

1
9

4
9

1
9

5
2

1
9

5
5

1
9

5
8

1
9

6
1

1
9

6
4

1
9

6
7

1
9

7
0

1
9

7
3

1
9

7
6

1
9

7
9

1
9

8
2

1
9

8
5

1
9

8
8

1
9

9
1

1
9

9
4

1
9

9
7

2
0

0
0

2
0

0
3

2
0

0
6

2
0

0
9

2
0

1
2



41 
 

 
 

Ferreira e Feldman (2001) apresentam um cenário onde de 1980 a 

1991 apesar do crescimento de Franca ter sido duas vezes maior que o crescimento 

do Estado de São Paulo, com a implantação de 80 novos loteamentos, cerca de 105 

mil imóveis cadastrados com toda infraestrutura inclusive abastecimento de água 

implantados, estavam vazios, caracterizando uma urbanização com muitos imóveis 

subutilizados e, mesmo sem a formação de favelas, o déficit habitacional previsto 

para até o ano 2000 seria de 5647 novas unidades. 

Franca, mesmo com o Plano diretor e a Lei Federal 6766/79 vem 

passando por várias fases quanto ao planejamento da urbanização da cidade. Braga 

Filho (2009) defende que para promover o desenvolvimento local precisa de um 

plano capaz de “articular e mobilizar os atores” envolvidos no processo e que para a 

promoção do desenvolvimento local, além do governo e dirigentes, a população é 

peça fundamental nesta parceria. Para tanto, faz-se necessário (re)educar-se para 

(re)construir e que “promover desenvolvimento requer ousadia e criatividade” 

(FURTADO apud BRAGA FILHO, 2009).  

Complementa que “O desenvolvimento é um processo de 

transformação que materializa na cidade.” Os problemas de ocupação e uso do solo 

e de saneamento refletem nos problemas urbanos e consequentemente no 

desenvolvimento de uma cidade. 

No próximo capítulo, através de um estudo do abastecimento de água 

ao longo da história até os dias atuais, busca-se verificar se este serviço traz 

desenvolvimento à cidade. Para isto apresenta-se um histórico do abastecimento de 

água, analisando criticamente como está a situação da cidade com relação a este 

recurso natural, que é a água, e sua preocupação com a qualidade e quantidade 

disponível. 
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2 A HISTÓRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

“Se queres prever o futuro, estuda o passado.” 
Confúcio3 

2.1. HISTÓRIA NO MUNDO 

 

História significa conhecimento através da investigação e essa é uma 

palavra de origem grega "historie". Por isto, neste capítulo, investiga-se o que 

aconteceu ao longo da história no que se refere à utilização da água para 

abastecimento da população, assim como a sua relação com a qualidade de vida e 

os benefícios gerais que esta ação trouxe para a sobrevivência em comunidades. 

O abastecimento da população para consumo, banhos, cocção, etc..., 

era realizado diretamente nas fontes de captação, ou seja, rios, lagos e poços razos, 

mas se dava de forma individualizada.  

Assim que o homem passou a ser sedentário, viver em comunidades e 

viver instalados em um lugar fixo, para garantir sua sobrevivência e buscando a 

produtividade necessária para o atendimento destas comunidades, buscavam 

sempre um local próximo aos cursos d’água. Desta forma, podiam manter a criação 

de animais e as atividades agrícolas necessárias para se estabelecerem por mais 

tempo no local onde tinham um clima bom, uma caça farta, ou seja, toda a 

infraestrutura para tornar a vida um pouco melhor e mais cômoda. Estas 

comunidades se transformaram em vilas e em cidades e com isto cresceu a 

necessidade da compatibilização da oferta e demanda da água.  

Os primeiros documentos escritos da humanidade, obra dos sumérios 

de aproximadamente 4.000 a.C. continham instruções sobre a irrigação de lavouras 

dispostas em terraços.  

De acordo com Tsutiya (2006), a Cidade de Knossos, na ilha de Creta, 

por volta de 3000 a. C. era a maior cidade da região, e, por volta de 1700 a 1450 a. 

C. existem relatos que foram utilizados, ao invés de canais superficiais para 

condução da água, sistema já utilizado em outras civilizações, condutos circulares 

sob pressão para distribuição de água para a cidade e para o palácio. De acordo 

com Mays (2010. p. 2), o relato mais antigo de abastecimento de água por sistema 

de tubulação pressurizada foi a 2000 a. C. em Knossos.  

                                                           
3  pensador e filósofo chinês do Período das Primaveras e Outonos. 
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Percebia-se já naquela época que quanto maior a cidade ia se 

tornando, para que se desenvolvesse, uma das principais ações era o 

aprimoramento do sistema de abastecimento de água. 

Os Romanos construíam aquedutos (figura 3) para o abastecimento de 

água. Traziam água de mananciais sem a poluição dos efluentes de esgotos, 

reservavam em reservatórios chamados castellum e depois distribuíam para as 

residências dos ricos e para as termas e chafarizes. Tinham onze aquedutos, 

totalizando 502 quilômetros de extensão e vazão de 13,05 m3/s. O primeiro a ser 

construído, com 16 Km e vazão aduzida de 0,845 m3/s, foi o de Aqua Appia, feito no 

ano 312 a.C. por Appius Claudius e C. Plautius, e, o maior deles foi o aqueduto de 

Aqua Marcia com 91 Km de extensão conduzindo 2,17 m3/s de vazão (Swansea 

University; Bowdoin College, apud HESPANHOL, 2008). Enquanto os ricos recebiam 

água em suas residências, a população mais pobre só podia retirar água das fontes 

públicas mediante o pagamento de uma taxa. 

 

Figura 3- Fotos das ruinas de Aquedutos romanos  
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Fonte: ALEM SOBRINHO (2011) 

Na Idade Média, no período entre os séculos XIII e XIX, coincidindo 

com o caótico crescimento de algumas cidades, não se tem notícias de grandes 

realizações na área de saneamento e, seguramente, foram as causas das grandes 

epidemias ocorridas na Europa. (SAWYER, McCARTY apud NUVOLARI, 2011). 

Em 1237, utilizando tubos de chumbo, era construído o primeiro 

sistema de abastecimento de água encanada de Londres, apesar deste não ser um 

material ideal para este fim (Azevedo Netto, 1984).  

Nos dias atuais Londres passa por séria escassez de água (WWF, 

2013). A foto da figura 4 abaixo onde os dizeres _ “estamos na seca”_ fixados na 

lateral de um ônibus circular, representa este problema enfrentado pela população. 

 
Figura 4 - Um anúncio de sensibilização do público em um ônibus de Londres, Reino 
Unido. 

 

Fonte: WWF, 2013 p.20. 
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Em uma análise realizada pela CETESB (2014) sobre as águas 

superficiais e o problema da escassez no mundo, apresenta a desigualdade social 

como fator agravante nesta questão da escassez da água. Países do Continente 

Africano já enfrentam sérios problemas em que o consumo por pessoa chega a ser 

de dezenove metros cúbicos por dia enquanto em outra situação extrema está Nova 

York, aonde o consumo chega a dois mil litros por dia por pessoa. Nesta análise, 

segundo a Unicef (apud CETESB, 2014) indica que menos da metade da população 

mundial atualmente tem acesso a água potável.  

A WWF (2013) aponta que 1,2 bilhões de pessoas no mundo hoje 

vivem em Países com escassez de água e que a previsão é que em 2025 dois 

terços da população mundial estará vivendo em locais com escassez de água e 

acrescenta que um bom plano de gestão das águas terá fundamental importância 

para controlar e auxiliar os Países a solucionarem este problema. 

 

2.2 A ÁGUA DE ABASTECIMENTO NO BRASIL  
 

 

No Brasil, a primeira cidade a ter sistema de abastecimento de água foi 

o Rio de Janeiro, que em 1561 teve um primeiro poço escavado, por Estácio de Sá e 

em 1673 teve início às obras de adução de água para a cidade. Em 1723 foi 

construído o primeiro aqueduto do Rio de Janeiro, aduzindo águas do rio Carioca 

através dos arcos velhos até o chafariz público. Em 1750 era construído o aqueduto 

do Carioca, hoje chamado Arcos da Lapa, com 13 km, através dos arcos novos 

mostrados nas figuras 5 e 6 a seguir. Em 1810 a cidade contava com mais de 20 

chafarizes públicos e em 1860 o sistema de abastecimento de água distribuía 8 

milhões de litros por dia. Apenas em 1876 foi contratado o projeto para o primeiro 

sistema de abastecimento de água encanada do Rio de Janeiro (Azevedo Netto, 

1984). 
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Figura 5: Descrição da Cena da Lapa e Aqueduto da Carioca em 1790, atualmente 
chamado Arcos da Lapa. 
 

 

                         Fonte: JOAQUIM, Leandro. 2014. Adaptado pela autora. 

 

Figura 6: Arcos da Lapa nos dias atuais.  

 

               Fonte: PORTO, Nelson. 2014. Adaptado pela autora. 

Em São Paulo, o primeiro chafariz público foi construído em 1744, quase 

dois séculos após sua fundação em 1554, e, em 1746 foram construídas pequenas 

linhas adutoras para abastecer os conventos de Santa Tereza e da Luz. Em 1842 foi 

elaborado o primeiro projeto de adução e distribuição de água para a cidade que até 

então era servida por chafarizes públicos. 

Igreja N. S. da Lapa 

Igreja N. S. da Lapa 
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A elevação da temperatura da Terra vem se acentuando desde 1980, 

pela concentração de gases, de efeito estufa, retentores de calor na atmosfera, 

causados principalmente pelo dióxido de carbono, que se origina de combustíveis 

fósseis e do desmatamento. Aliado às mudanças climáticas vêm alterando os 

padrões onde chove mais em alguns lugares e menos em outros. (CLARKE E KING, 

2008) 

Hoje em dia o Brasil sofre com falta d’água e de acordo com um relatório 

da Agência Nacional de Águas (ANA, 2010), todos os principais aglomerados 

urbanos do país, regiões metropolitanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento 

Capitais, as quais possuem uma demanda de 352,50 m3/s de água prevista para 

2015, com exceção de Campo Grande, necessitam ou de ampliação do sistema de 

abastecimento, ou novo sistema e manancial. Atesta que 2965 cidades apontam 

déficit de oferta de água. 

Figura 7 – Mapa da distribuição da população e dos recursos hídricos no Brasil. 

 

Fonte: CLARKE E KING, 2008. 
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O Brasil possui a maior disponibilidade hídrica do planeta, entre 12 e 

16% do volume total, verifica-se na figura 7 uma má distribuição. A bacia amazônica 

com 47% da área do país é habitada por somente 4% da população brasileira e 

concentra aproximadamente 73% da água doce do país (CLARKE E KING, 2008). 

Enquanto a bacia do Paraná onde a região sudeste está inserida ocupa 10% da área 

nacional, possui 32% da população brasileira com apenas 6% de toda água. Esta 

situação vem piorando devido ao alto índice de ocupação dos grandes centros e a 

geração das megacidades. 

Figura 8 – principais problemas e desafios da gestão de recursos hídricos no Brasil. 

 

Fonte: CLARKE E KING. Adaptado pela autora, 2015. 

 

No Sul e sudeste, conforme figura 8 o acima possuem a pior situação 

com relação a disponibilidade de água devido a intensa urbanização e a poluição de 

seus mananciais. A região metropolitana de São Paulo, nos dias atuais, está 

Déficit de água 

Déficit de 
esgoto 
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passando pela pior crise de abastecimento da história. No dia 19 de janeiro de 2015, 

o maior sistema produtor de água para a região, sistema Cantareira, estava 

operando com 5,8% de sua capacidade. A Sabesp está realizando várias operações 

para minimizar este problema, o mais atual é a redução da pressão nas redes para 

diminuir as perdas por vazamentos. Ação que está sendo duramente criticada 

devido ao risco de se ter pressões negativas assim, permitindo a admissão de 

poluentes na água tratada da rede.  

 

2.3 HISTÓRIA DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO EM FRANCA - SP 
 

Antiga povoação de Nossa Senhora da Conceição da Franca e do Rio 

Pardo no Município de Mogi Mirim, em 1805 teve a denominação de Freguesia 

Franca, em 1821, Vila Franca d’El Rey, em 1824, Vila Franca do Imperador 

emancipada de Mogi Mirim e só em 1856 foi denominado Franca (FOLLIS, 2012). 

O município de Franca, localizado no interior do estado de São Paulo 

com cerca de 318.640 habitantes (IBGE, 2010) é conhecida como a capital nacional 

do calçado masculino. É a 74ª maior cidade brasileira. Possui mais de 1000 

empresas calçadistas de médio e pequeno porte e, é referência de cidade com 

quase 100% de água e esgoto tratado, portanto, representa assim um município de 

relevante importância a ser analisado quanto ao gerenciamento do seu sistema de 

abastecimento de água. 

A primeira tentativa de implantação de um sistema de abastecimento 

público de água na cidade foi em 1873. Não se sabe se chegou a ser implantado. 

(SILVA JÚNIOR, 2014)  

Franca sempre teve problemas com abastecimento de água por seu 

relevo e altitude elevados.  

Silva Júnior (2014) relata que em 1.891 o Dr. Caldas foi contratado pela 

municipalidade e tentou a captação da magnífica água potável das Candeias, a fim 

de canalizá-la em chafarizes públicos e torneiras particulares. De fato conseguiu 

trazê-la com alguma facilidade. Tanto assim que a população da cidade em peso 

manifestou-lhe o seu grande contentamento. A sua inauguração foi festivamente 

aclamada. Mas por imperícia na execução do encanamento ou por pouca sorte do 
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povo, a água correu por alguns dias somente. Secaram-se de vez torneiras e 

chafarizes. E com a água desaparecida sumiu, também, o engenheiro Caldas, do 

qual não se teve mais notícias. Voltava-se a estaca zero. Desânimo, desilusão e 

descrença popular. Passaram-se dias, meses e anos e a população continuou a 

valer-se de cisternas e da água vendida em barris pelos aguadeiros. 

  Conforme Follis (2012), em 1893 a responsabilidade pelo serviço 

sanitário passou a ser dos municípios, e, com isto, houve uma maior cobrança pelos 

serviços. O primeiro sistema de abastecimento comprovado através de documentos 

foi em 1894 com a proposta da Lidgerwood Manufacturing C.º para implantação de 

um sistema de água com o aproveitamento da cachoeira dos Bagres, colocação de 

15 chafarizes e 34 ligações de água por 130 contos de réis.  

  O mesmo autor (FOLLIS, 2012) afirma que nas primeiras décadas do 

século XX houve um crescimento da população urbana de Franca e com isto a 

necessidade da implantação dos equipamentos públicos coletivos. Franca reverteu 

parte das verbas para esta implantação, e, o abastecimento de água foi o primeiro a 

receber atenção do poder público devido a sua relação com a saúde e higiene da 

população. Porém, as obras foram realizadas por pessoal não qualificado que além 

de utilizar mananciais de baixa capacidade, a parte de tubulações e de sistemas de 

abastecimento, aliados a deficiência no fornecimento de energia elétrica, se 

mostraram bastante precários. 

  Os vereadores em 1894 aprovaram a criação de um novo imposto 

municipal (ACM4, 7.7.1897, p. 77-8) para, assim, criar uma verba para investir em 

abastecimento público de água. Em 1895, o vereador major Antônio Nicácio da Silva 

Sobrinho, sem qualquer formação na área e sem concorrência pública, executou 

uma canalização de uma pequena nascente até o Largo da Matriz obtendo, na 

mesma situação supracitada, a concessão no ano seguinte para explorar esta água 

por vinte anos ficando obrigado a fornecer dez chafarizes e uma “pena d’água” À 

cadeia pública da cidade (LRDP5, 10.1.1896; ACM, 10.1.1896, p.152). 

                                                           
4
 ACM – Atas da Câmara Municipal de Franca de 1889 a 1937 (MHMF – Museu Histórico Municipal de Franca). 

5
 LRDP – Livros de Registros e Diversos Pareceres da Câmara Municipal de Franca – Obras Públicas de 1887 a 

1908 (Museu Histórico Municipal de Franca). 
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  Em 1897 temos o primeiro sistema de água com documentação 

confiável onde Major Nicácio constituiu uma empresa privada e implantou um 

sistema de água com vários chafarizes e 120 ligações de água ao custo de 120 

contos de réis. (SILVA JÚNIOR, 2014) 

  Neste ano a empresa Nicácio inaugurou um reservatório de água no 

quarteirão entre as Ruas Santos Pereira e Francisco Barbosa. 

  Entre 1897 e 1902 segue trechos da defesa do Major Nicácio contra 

seus opositores e falando do risco que sua empresa estava sujeita: 

“... instituí a minha custa um chafariz público que veio suavizar as 
dificuldades da população pela deficiência enorme desse elemento vital, já 
pelas condições topográficas, já pelas climatológicas, que influem de um 
modo extraordinário na diminuição do volume d’água nos raros e deficientes 
regatos que circundam Franca. Tão insignificante é o volume d’água desses 
mananciais que, há quarenta anos, as municipalidades de Franca têm 
pretendido organizar a sua canalização e baldados têm sido os esforços 
empregados. Já vemos que, realmente era para desanimar, a quem não 
fosse arrojado e amante do lugar onde nasceu e onde nasceram seus filhos, 
a ideia de dotar Franca do mais útil e mais imprescindível fator de progresso 
e comodidade vital.” (NICÁCIO apud SILVA JÚNIOR, 2014)  
 

Na época Franca contava com 5.252 habitantes sendo 4.301 

brasileiros e 808 italianos, dos quais 2.991 analfabetos. 

 Com a morte de Major Nicácio aos 43 anos de idade em 1899, os 

serviços de abastecimento de água foram paralisados e, em 1.902 ocorreu a venda 

da empresa do Major Nicácio à Municipalidade pelos seus herdeiros por 65 contos 

de réis. 

 Em 1903, de acordo com a figura 9 abaixo, foi elaborado um relatório 

pelo Engenheiro José Maragliano a pedido da Câmara Municipal sobre a situação do 

saneamento da cidade que já naquela época, com uma população de 8000 

habitantes, apresentava preocupação com o desenvolvimento da cidade e o 

aumento acelerado da população; com altitude com relação ao mar; com o desnível 

desfavorável entre manancial e área a ser atendida; e também com a qualidade e 

quantidade de água a ser fornecida a população. 
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Figura 9 - Projeto água e esgoto - Engº José Maragliano em 1903

  
Fonte: AHMF, 2014. 

 No ano de 1909 foi apresentado à Câmara dos Vereadores outro 

relatório, com a finalidade de ampliar o sistema de abastecimento de água e atender 

uma região mais alta da cidade. Na ocasião apenas a parte mais baixa da cidade 

possuía abastecimento através da captação nas nascentes da Nicácio e do Taveira 

que eram os donos das áreas. O engenheiro Joaquim M. de Amorim Carrão, 

responsável pelo relatório (figura 10), a pedido do prefeito da época, Sr. Coronel 

Martiniano de Andrade, antes mesmo de finalizar seus estudos, devido a falta d’água 

do momento e em caráter de urgência, sugeriu a captação em três nascentes da 

chácara do Sr. Francisco Garcia a 2400 metros da cidade. Com esta manobra ele 

duplicou a capacidade de abastecimento, porém ainda não atingiu a parte mais alta 

da cidade. 
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Figura 10 - Projeto Água e Esgoto - Engº Joaquim M. de Amorim Carrão em 1909 

  

    Fonte: AHMF6, 2014. 

 O primeiro projeto completo de abastecimento de água e coleta de 

esgoto foi entregue quatorze anos depois, em 1913 (figura 11). Nesta época a 

cidade já contava com 10000 habitantes. Apenas após este projeto que a parte mais 

alta da cidade passou a ser atendida pelo sistema de abastecimento com a 

utilização de bombas e com a instalação de um reservatório com capacidade de 300 

metros cúbicos de água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 AHMF. Arquivo histórico municipal de Franca “Capitão Hipólito Antônio Pinheiro 
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Figura 11 - Projeto dos sistemas de água e esgoto do Engº José Maria Mendes em 
1913. 

 
Fonte: AHMF, 2014. 

 A década de 20 não possui registro de novos projetos permanecendo o 

sistema até então executado apenas com alguns reparos e adequações. 

  Em 1934, vinte e um anos depois do último projeto, foi elaborado um 

levantamento, pelo Departamento de Administração Municipal, do sistema de 

abastecimento de águe e coleta de esgotos da cidade de Franca que possuía: as 

captações nos córregos Taveira e Fonte Nicácio com dois reservatórios de 1.000 m3; 

a captação no córrego Urias com a elevação da água para o reservatório na estação 

da estrada de ferro; a captação no córrego Pouso Fundo; o recalque, elevação da 

água, para o Miramontes do córrego Covas; o recalque para reservatório de 1.000 

m3 onde hoje é a estação de tratamento de água  (ETA) de Franca, onde a água 

recebia desinfecção e a adução para reservatório de 1.000 m3 onde hoje é a 

Prefeitura (SILVA JÚNIOR, 2014). 

   Surgiu então a necessidade da expansão dos mananciais para o norte 

e a montante da cidade preservando a qualidade. A primeira estação de tratamento 

de água completa foi implantada apenas no final da década de 30. 

 Em 1936 através de um projeto do Departamento de Administração 

Municipal ocorreram profundas alterações nos sistemas de água e esgoto, tais 
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como: a nova captação no Córrego Salgado (São João); a desativação de pequenos 

sistemas; a integração do sistema de distribuição; o projeto de uma única estação de 

tratamento de água, onde hoje é a estação de tratamento de água (ETA) atual de 

Franca; o projeto da estação de tratamento de esgoto; e as obras implantadas pela 

conhecida GEOBRA, concluídas no início da década de 40 (SILVA JÚNIOR, 2014). 

 Em 1953 através de um projeto de Cyro Bernardes Souza, foram feitas 

melhorias na ETA e ampliação do sistema São João agregando o Córrego Grimaldi 

como novo manancial. Em 1.958 através do projeto contratado da firma ESE - 

escritório de serviços de engenharia, com parte deste projeto, foi executada uma 

nova captação no Córrego Bananal na bacia do Pouso Alto, bem como a ampliação 

da estação de tratamento de água e a ampliação geral do sistema. Foi feita uma 

análise mais aprofundada da população de projeto levando em consideração o 

crescimento populacional. Estimaram-se com este projeto que a população em 1977 

seria de 85 mil pessoas. 

Figura 12 - Projeto para melhoria no sistema de abastecimento de água – 1958. 
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Fonte: Museu Histórico de Franca, 2014. Adaptado pela autora. 
 

  Com base nos projetos apresentados, em 1903 a população francana 

era de 8000 habitantes; em 1913, foi considerado no projeto do engenheiro José 

Maria Mendes 10 mil habitantes; o censo indicava 18072 habitantes em 1934; 20568 

em 1940 e 27715 em 1950 conforme indicado em projeto acima (figura 12).  

 Observa-se que, utilizando o método aritmético citado, em 1977 como 

previa o projeto, a população seria de 126626 utilizando os censos de 1970 e 1980 

como base, e não de 85 mil pessoas. Este projeto teve sua validade antecipada, ou 

seja, antes de 1970 ele já não atendia à população.   

  Nas décadas de 60 e 70 a Prefeitura Municipal de Franca gerenciou o 

sistema de saneamento da cidade através de seu departamento denominado SAEF. 

Nesta época ocorreu um brutal aumento do índice de crescimento da cidade, sendo 

necessária a implantação do sistema Pouso Alegre de captação e o projeto de 

aproveitamento de água do Rio Canoas com adução via sistema Pouso Alegre. 

Devido a grande dificuldade do município para acompanhar o ritmo de crescimento 

em que a cidade se encontrava, surgiu a opção do município em terceirizar o serviço 

a uma empresa especializada, a SABESP (SABESP, 2014).  

  A empresa SERETE S.A. engenharia, em maio de 1976, foi contratada 

e elaborou um relatório técnico preliminar do Sistema de Água de Franca – RTP 

(figura 13) para definir valores e metas. O estudo previu a população futura para 

vinte anos, até o ano de 1996. Nesta época, a população urbana considerada para o 

ano de 1996 era de 310 mil habitantes e a população abastecível era de 248 mil 

População Urbana Recenseada: 

1.970 – 88.130 hab 

1.980 – 143.125 hab 

Provável população em 1.977 –  126.626 hab 
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habitantes devido aos problemas existentes com relação ao sistema e aos 

mananciais utilizados. Em 1996, conforme censo do IBGE (2014), a população foi de 

265.583 comprovando que o problema com o sistema de abastecimento da cidade 

era real. 

Figura 13 - relatório técnico preliminar do sistema de abastecimento de água da 
cidade de Franca – RTP - 1976. 

 

 
Fonte: SABESP, 2014. 
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O relatório indica que houve a tentativa de utilização de água de poço 

artesiano, porém o órgão responsável, o DAEE – departamento de água e energia 

elétrica do Estado de São Paulo, não obteve sucesso, pois com grande 

profundidade e vazão insuficiente para atender a população da época, ficava inviável 

sua utilização para este fim. 

A Sabesp assumiu os serviços de água e esgotos no município de 

Franca em março de 1977. No final da década de 70 e início da de 80 elaborou um 

projeto para atender a população por mais 30 anos, houve então a Implantação do 

Sistema Canoas de captação e ampliação do sistema de tratamento e distribuição 

de água da cidade e aos poucos os sistemas de captação com baixa vazão foram 

sendo desativados (SILVA JUNIOR, 2014). 

Na década de 90, o último sistema a ser desativado por ser absorvido 

pela zona urbana foi o Pouso Alegre restando apenas a captação do Rio Canoas e a 

ampliação do sistema Pouso Alegre. Até 2013, estes dois foram os únicos meios de 

abastecimento de água à população francana com 260 l/s do Pouso Alegre e 830 l/s 

do Canoas totalizando 1090 l/s (SABESP, 2014). 

Esta vazão de 1090 l/s é suficiente para abastecer uma população de 

261600 habitantes no horário de pico. Em 2006 foi elaborado novo projeto para 

ampliação do sistema analisando várias alternativas com a validade de projeto de 

2006 a 2036, novamente por 30 anos no período de concessão. O mais viável foi 

buscar água no Rio Sapucaí e executar uma nova estação de tratamento de água 

com 31.630 metros de adução, fornecendo mais 1023 l/s de água tratada para a 

cidade. Apesar da previsão para conclusão das obras ter sido para 2011, este 

sistema está em fase se execução (SILVA JÚNIOR e SABESP, 2014). 
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Figura 14: Sistema atual de abastecimento de água da cidade de Franca através das 

captações do Ribeirão Pouso Alegre, do Rio canoas e do Rio Sapucaí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: IBGE. Adaptado pela autora, 2014. 

 

Para melhor conhecer e pensar sobre o tema proposto teve-se que 

contextualizá-lo, pois sem esta abordagem o estudo levaria a resultados destituídos 

de significados “um mínimo de conhecimento do que é o conhecimento nos ensina 

que o mais importante é a contextualização” (MORIN e KERN, 1995, p. 12). Com 

isto, no próximo capítulo abordaremos todas as etapas do sistema de abastecimento 

de água contemplando principalmente o existente na cidade de Franca. 
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3 AS ETAPAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE 
FRANCA 

 

3.1. INFRAESTRUTURA URBANA  

 

De acordo com Hudson et al (1997), o termo infraestrutura refere-se a 

todas as facilidades combinadas que fornecem serviços públicos essenciais de 

transportes, utilidades, energia, telecomunicações, áreas de lazer e de práticas de 

esportes e moradia. Onde utilidades são as instalações de água e esgoto, cabos de 

dados e de fibra ótica, instalações elétricas, de tv e outras que utilizem uma área 

pública para movimentar seus produtos e que para tanto necessitam de autorização 

do órgão competente.  

     Para Zmitrowicz e Neto (1997), entende-se por infraestrutura urbana 

como o conjunto de sistemas técnicos de equipamentos e serviços necessários ao 

desenvolvimento das funções urbanas atendendo aos aspectos social, econômico e 

institucional. Conforme ocorre o aumento da população residente numa certa 

localidade, é equivalente o aumento da necessidade de adequação do meio para o 

atendimento adequado desta população. Portanto, a finalidade da infraestrutura 

urbana é oferecer serviços adequados à sobrevivência e qualidade de vida de uma 

comunidade. Para tornar isto possível, é dividida em vários subsistemas tais como: o 

subsistema viário; de drenagem pluvial; de abastecimento de água; esgotamento 

sanitário; resíduos sólidos; subsistema energético e de comunicações. 

O autor atenta para o aumento da densidade populacional no Brasil e 

as intervenções necessárias para a manutenção da qualidade de vida da população. 

 

A qualidade do espaço urbano se prende a um conjunto 

complexo de fatores ligados não apenas à tipologia da 

construção como ao meio ambiente interno e externo, apoiados 

em equipamentos sociais e urbanos próximos, e nas redes de 

infraestruturas e serviços correspondentes. E deve estar dentro 

das possibilidades de desempenho da população, nas suas 

condições econômicas e culturais específicas. (ZMITROWICZ e 

NETO, 1997, p. 22) 
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No aspecto social, a infraestrutura objetiva fornecer condições básicas 

para que à população possa realizar seu sistema de atividades. Tais como: acesso à 

moradia, ao trabalho, à saúde, à educação, ao lazer e à segurança.  

 Já no aspecto econômico, uma infraestrutura urbana destina-se a 

permitir o desenvolvimento das três funções básicas da atividade econômica: 

produção, comercialização e prestação de serviços.  

 E, por fim, quanto ao aspecto institucional, uma infraestrutura urbana 

deve prover as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades 

político-administrativas, dentre as quais se inclui a gerência da própria cidade.  

  Sendo assim, a infraestrutura urbana tem como objetivo final a 

prestação de um serviço, pois, por ser um sistema técnico, requer algum tipo de 

operação e algum tipo de relação com o usuário.  

  Este trabalho procura analisar apenas um dos serviços de 

infraestrutura oferecidos, bem como a função dos gestores nesta rede de 

atendimentos à população, o sistema de abastecimento de água potável. Quando se 

trata de sistemas de abastecimento de água e esgoto, existe sempre uma 

possibilidade mais clara de privatização dos serviços ou sistema de autarquia no 

gerenciamento destes. Quanto ao sistema de drenagem urbana, pavimentação 

asfáltica, serviços de saúde, educação e segurança públicas, geralmente são 

coordenados pelo próprio município. Principalmente a educação, saúde e segurança 

pública, ficam sujeitas ao sistema “apaga incêndio”, ou seja, ao invés de uma ação 

preventiva, a ação ocorre de forma paliativa.  

Por ser um assunto muito extenso, nos ateremos às vertentes do 

Saneamento no que se refere à água potável, seu impacto no meio ambiente, 

correlação com áreas da economia, e sua contribuição com o desenvolvimento local. 

 

3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

 

De acordo com o Atlas Água Brasil do Ministério da Saúde (2010), 

água potável é aquela que pode ser consumida sem riscos à saúde e sem causar 
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rejeições ao consumo; Os sistemas de abastecimento de água são obras de 

engenharia que, devem assegurar o conforto às populações. 

Existem concepções diversas no que se refere aos sistemas de 

abastecimento de água, pois depende de várias condições, tais como: demanda da 

população consumidora, topografia do local de instalação do sistema, dos 

mananciais disponíveis, além de outros. 

O Sistema de Abastecimento de Água para Hammer (1979), 

“representa um conjunto de obras, equipamentos e serviços necessários destinados 

ao abastecimento de água potável de uma comunidade para fins de consumo 

doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos". 

Na cidade de Franca/SP, o sistema de abastecimento é clássico e 

subdivide entre os seguintes serviços que serão mais bem identificados a frente: 

� Mananciais (Rio Canoas, Rio Pouso Alegre e poço artesiano); 

� Captação através de represamento do córrego; 

� Estação elevatória de água (EEA); 

o Bruta (EEAB); 

o Potável ou tratada (EEAT); 

� Estação de tratamento de água (ETA Redentor e ETA Sapucaí 

em execução); 

� Reservatórios; 

� Rede de distribuição.  

As figuras 15 e 16 a seguir, resumem as etapas básicas de um sistema 

de abastecimento de água, lembrando que, cada caso possui suas especificidades e 

depende sempre da situação encontrada de cada equipamento. 

Figura 15- Etapas do sistema de abastecimento de água 

 

  Fonte: ANA, Atlas de saneamento, 2011. 



63 
 

 
 

Figura 16- Etapas do sistema de abastecimento de água em perspectiva. 

 

Fonte: COPASA, 2014. Adaptado pela autora. 

Segundo Heller e Pádua (2006), um sistema de abastecimento de água 

é caracterizado pela retirada da água da natureza, pela adequação de sua 

qualidade, pelo transporte até os aglomerados humanos e pelo fornecimento à 

população em quantidade compatível com suas necessidades.  

A água coletada dos mananciais é levada à ETA por meio de um 

sistema de captação que é constituído de estruturas e dispositivos para a sua 

retirada e destinação ao sistema de abastecimento. A maioria dos sistemas possui 

estação elevatória, que é um conjunto de obras destinadas a recalcar a água para a 

unidade seguinte ou aumentar a vazão e/ou pressão em adutoras ou redes de 

distribuição de água. As adutoras são canalizações que conduzem a água entre as 

unidades que precedem a rede de distribuição ou entre a captação e ETA. A ETA 

define-se como as unidades destinadas a tratar a água, seguindo-se padrões de 

potabilidade.  

Reservatório 
apoiado 

Manancial 
Superficial 

Cidade – 
População 

consumidora 

Ligações 
prediais 

Tratamento 
de água 
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Após ser tratada, a água é destinada a um reservatório que regulariza 

as variações entre as vazões de adução e de distribuição e condiciona as pressões 

na rede de distribuição, esta última finalizando o sistema e responsável por colocar 

água potável à disposição dos consumidores por meio de tubulações e órgãos 

acessórios (TSUTIYA, 2005).  

Barros (1995, apud, AMISTERDAM, 2011, p18) e Azevedo Netto 

(1998, p 465), definem o sistema de abastecimento de água como um conjunto de 

obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de água potável a 

uma comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo 

industrial e outros usos. Essa água fornecida pelo sistema deverá ser em quantidade 

suficiente e da melhor qualidade, do ponto de vista físico, químico e bacteriológico.  

 O Abastecimento de água é uma das quatro atividades consideradas 

essenciais pela Constituição Federal e deve contribuir para a salubridade do 

ambiente habitado. O contrato de concessão normalmente é um instrumento que 

define direitos e deveres entre a Concessionária prestadora de serviços e o poder 

concedente. Geralmente, estes contratos são de longo prazo, em torno de 30 anos. 

Esta é uma ferramenta que vem sendo bem vista sob a ótica sanitarista. 

Conforme apresentado no Atlas de Saneamento do IBGE (2011), ainda 

no Brasil, menos de 10% dos municípios das Regiões Norte e Nordeste possuem 

concessões do serviço de esgotamento sanitário e, em somente 17% dos municípios 

o abastecimento de água é responsabilidade exclusiva do município, ficando a 

prestação desse serviço mais sob a responsabilidade de outras entidades (58,2%) 

ou de forma combinada (24,7%). Os serviços de manejo das águas pluviais são, em 

sua grande maioria, geridos pelo poder público. 

Nos jornais e revistas de grande circulação, sempre no período das 

chuvas, apontam os problemas com o excesso das águas mostrando que esta 

pesquisa vem comprovar que de maneira geral, as concessões são soluções 

benéficas para a contribuição com o desenvolvimento de uma sociedade. 
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3.2.1.  Mananciais 

 

Entende-se por manancial toda fonte, nascente ou olho d´água 

existente na natureza, sendo classificado em dois grupos: superficial e subterrâneo.  

Conforme diz a SABESP (2014), que o tratamento tem início nos 

mananciais, pois o trabalho preventivo é fundamental para a garantia da quantidade 

e qualidade de água. 

É do manancial que se retira a matéria prima de produção – a água 

bruta. Que será água potável por transformação físico - química.  

Dos mananciais existentes, os utilizados nesta região são: captação 

superficial no Rio Canoas e no Ribeirão Pouso Alegre e captação subterrânea em 

poços artesianos perfurados na cidade de Restinga. 

Mananciais são reservas hídricas ou fontes utilizadas para o 

abastecimento público de água (SABESP, 2014). 

 Para Tsutiya (2006), mananciais são todas as fontes de água, 

superficiais ou subterrâneas, de onde são retiradas as águas para o abastecimento 

público como rios, lagos, represas, lençóis freáticos e aquíferos. Para cumprir sua 

função, deve fornecer vazão suficiente para atender a população com quantidade e 

qualidade de água, do ponto de vista sanitário, durante todo o período de projeto.  

Um manancial, para ser utilizado, precisa estar de acordo com o que 

rege a legislação estadual de proteção a mananciais, observando os devidos 

cuidados especiais para com este bem. No geral, o ponto crucial é evitar a poluição 

das águas nos locais de captação. Acontece que, com a expansão das grandes 

cidades a ocupação desordenada acaba por comprometer as fontes d’água 

próximas às cidades. O exemplo mais conhecido é o do rio Tietê, que já foi 

manancial da cidade de São Paulo e poderia estar sendo de tantas outras e hoje, 

depois de mais de 100 anos de poluição, acabou se transformando o rio de esgoto a 

céu aberto.  

Algumas denominações são necessárias para o completo 

entendimento dos mananciais: 

Como o ciclo hidrológico, que, por Dacach (1975), definição utilizada 

até os dias atuais, é um fenômeno global de circulação fechada da água entre a 
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superfície terrestre e a atmosfera, trata-se de uma quantidade de água imutável no 

tempo, impulsionado fundamentalmente pela energia solar associada à gravidade e 

à rotação terrestre. Ela varia em suas diversas porções nos estados sólido, líquido 

ou gasoso. 

Conforme, Telles (2013), as fases do ciclo hidrológico são: 

Precipitação, evaporação, Transpiração, infiltração, percolação, escoamento 

superficial e escoamento subterrâneo. E são estes dois últimos que irão produzir 

água nos mananciais, sabendo que a precipitação é a entrada de água no ciclo. 

A precipitação, onde em forma de chuva, é a que mais nos interessa, e 

o conhecimento das alturas de chuvas todos os meses do ano é indispensável para 

os projetos de reservatórios de regularização para captação de água de 

abastecimento (DACACH, 1975, p. 21) 

 O corpo d’água ou corpo hídrico, retirado do Glossário de Termos 

Técnicos em Gestão dos Recursos Hídricos, é uma denominação genérica para 

qualquer manancial hídrico tais como: curso d’água, trecho de rio, reservatório 

artificial ou natural, lago, lagoa, represas, açudes ou aquífero subterrâneo. 

O aumento da demanda por água é consequência direta do 

crescimento populacional e da ampliação dos níveis de consumo per capita, e tais 

fatores  aumentam a pressão sobre os mananciais de abastecimento. Entre as 

situações que causam degradação das áreas de mananciais, podem ser 

destacadas: ocupação desordenada do solo, em especial áreas vulneráveis como as 

APP’s; práticas inadequadas de uso do solo e da água; falta de infraestrutura de 

saneamento (precariedade nos sistemas de esgotamento sanitário, manejo de 

águas pluviais e resíduos sólidos); superexploração dos recursos hídricos; remoção 

da cobertura vegetal; erosão e assoreamento de rios e córregos; e atividades 

industriais que se desenvolvem descumprindo a legislação ambiental. 

A manutenção desse quadro resulta na baixa qualidade da água 

distribuída, expondo uma parcela significativa da população a doenças. Atualmente, 

esses problemas são amenizados pela aplicação de recursos de tratamento da 

água, ou investimentos em sistemas cada vez mais complexos de adução, em busca 

de novos mananciais. 
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A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é 

um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades. Para a 

manutenção sustentável do recurso água, é necessário o desenvolvimento de 

instrumentos gerenciais de proteção, planejamento e utilização, adequando o 

planejamento urbano à vocação natural do sistema hídrico. As bacias que contêm 

mananciais de abastecimento devem receber tratamento especial e diferenciado, 

pois a qualidade da água bruta depende da forma pela qual os demais trechos da 

bacia são manejados. 

No caso da cidade de Franca, os mananciais foram se alterando ao 

longo dos anos desde a fundação da cidade, e, à medida que a cidade se expandia, 

os mananciais passavam para um local mais distante para garantir a qualidade da 

água passando das nascentes do Nicácio e do Taveira até os dias atuais nos Rios 

Canoas e Pouso Alegre. No Rio Canoas, o ponto de captação, se encontra a 

14,702km distantes da cidade e 318 metros abaixo do ponto de lançamento na 

estação de tratamento de Franca do Jardim Redentor. No Rio Pouso Alegre, a 

distância é de 10,37 km e o desnível de 259 metros. A cidade de Restinga possui o 

manancial subterrâneo que passa a atender a cidade que antes era atendida por 

Franca. Este poço tem 385 metros de profundidade. 

 

Figura 17: Captação no Rio Canoas 

Fonte: FRANCA, 2007.  
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3.2.2. Captação de água 

 

Para Tsutiya (2006, p.10), captação de água é o local de tomada de 

água do manancial, superficial ou subterrâneo, com todos seus dispositivos, 

implantados junto ao manancial para a retirada da água e encaminhamento à 

população consumidora. Compreende a primeira unidade do sistema de 

abastecimento.  

Algumas derivações são a captação de poço profundo, subterrâneo, 

onde a captação da água se dá em poço de grande profundidade, acima de 100 

metros e com diâmetro reduzido, por volta de 0,15 a 0,25 metros.  

A captação de poço raso é a captação de água de poço de lençol 

freático que, geralmente, não é profundo, pois a água encontra-se acima da primeira 

camada impermeável do solo; na maior parte das vezes, apresenta diâmetro 

superior a 80cm. 

A captação superficial Captação de água de diferentes corpos d’água, 

tais como: rio, córrego, ribeirão, lago, lagoa, açude, represa, fonte, nascente etc. A 

captação pode ser a fio d’água ou por meio de barragem de regularização de vazão. 

A norma que rege sobre este intertítulo é a NBR 12213:1992 - Projeto 

de captação de água de superfície para abastecimento público. 

A captação para a cidade de Franca, no Rio Pouso Alegre e no Rio 

Canoas é realizada através de uma barragem de nível para regularização de vazão 

(Figura 6), caixa de areia para deter os sólidos, poço de sucção e casa de bombas 

e, no poço profundo, se dá através da instalação de bomba e filtro.  As vazões 

captadas são: no Rio Canoas 770 litros por segundo (l/s), no Pouso Alegre, 205 l/s e 

no poço artesiano 30 l/s (ARSESP, 2014). 

Para qualquer tipo de captação de água, faz-se necessário a obtenção 

do direito de uso fornecido pelo governo Estadual através de solicitação de outorga 

ao DAEE (departamento de águas e energia elétrica do estado de São Paulo). As 

vazões outorgadas das captações de Franca são: 830 l/s para o Rio Canoas nos 

períodos de cheia e 527,8 l/s no período de seca; para o Pouso Alegre, são 216,7 l/s 

no período de cheia e 74,6 l/s na seca conforme quadro 2 abaixo. Como estamos no 

período de seca, as vazões captadas estão acima das autorizadas.  
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Quadro 2- Outorga de uso dos recursos hídricos indicando validade e vazão média 

autorizada. 

 

Fonte: ARSESP, 2014. 

 

3.2.3. Adutoras e subadutoras 

 

De acordo com Coelho e Baptista (2010, p.441), “as adutoras são 

condutos - tubulações ou canais - encarregados do transporte de água entre 

unidades do sistema de abastecimento que precedem a rede de distribuição.” Assim, 

as adutoras interligam a captação à estação de tratamento de água e desta aos 

reservatórios.  

Existem adutoras por gravidade e por recalque. A primeira é quando 

existe um desnível favorável do ponto de captação ao ponto de lançamento da água, 

porém quando o ponto de captação está numa cota abaixo de onde será lançada, é 

preciso o emprego de uma energia para que a água suba até o local de lançamento, 

está é a adutora por recalque. Com relação a natureza da água a ser transportada, 

esta pode ser bruta, quando não dispõe de nenhum tratamento, ou tratada, quando 

passa por processo de desinfecção e potabilidade.  

A adutora de água bruta é a tubulação para o transporte de água sem 

qualquer tipo de tratamento, que normalmente se estende da captação até a estação 

de tratamento de água. 

A adutora de água tratada é a tubulação para o transporte de água 

submetida a um tratamento prévio, através de processos físicos, químicos ou 

biológicos com a finalidade de torná-la apropriada ao consumo humano, que 

normalmente se estende da estação de tratamento de água até o reservatório. 
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A subadutora, conforme descreve Azevedo Netto (1998), é a tubulação 

secundária, condutora da água, que deriva da tubulação principal, ou ainda a que 

interliga o reservatório de distribuição a outro ou a uma rede de distribuição de água 

a qual será contextualizada mais adiante. 

Desta tubulação não existe abastecimento direto da população, 

somente serve como transportadora de água de um ponto a outro com mesma 

vazão, ou seja, quantidade de água que passa pela tubulação por unidade de 

tempo. 

A adutora que traz a água sem tratamento (bruta) do sistema Canoas 

possui diâmetro de 700 mm por 14.702 metros de extensão e a adutora do sistema 

Pouso Alegre possui um trecho de 450 mm e outro de 400 mm totalizando 10.370 

metros de extensão. 

As adutoras de água bruta de Franca são por recalque devido ao 

desnível de aproximadamente 300 metros negativos e, as adutoras e subadutoras 

de água tratada, após passar pela estação de tratamento, seguem interligando os 

reservatórios e levando água para os bairros, em alguns pontos baixos, por 

gravidade, e em pontos mais elevados, por recalque. 

 

3.2.4. Sistemas elevatórios de água 

 

Os sistemas elevatórios são utilizados para aduzir água bruta, ou seja, 

ainda não tratada retirada direto do manancial, ou a água após receber o tratamento 

denominado elevatória de água tratada, de um lugar abaixo de seu destino. Com 

isto, converte-se energia cinética em energia mecânica com a implantação de 

bombas centrífugas e motores capazes de fazer com que a água ascenda do 

manancial até o tratamento localizado em cota acima, por exemplo. 

 

É o conjunto de obras e equipamentos destinados a recalcar a 

água para a unidade seguinte. Em sistemas de abastecimento 

de água, geralmente há várias estações elevatórias, tanto para 

o recalque de água bruta como para o recalque de água 

tratada. Também é comum a estação elevatória tipo “booster” 
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que se destina a aumentar a pressão e/ou vazão em adutoras 

ou redes de distribuição de água. (TSUTIYA, 2006, p. 10) 

 

Este sistema é interligado a outro como a uma estação de tratamento 

ou a um reservatório, através de adutora de recalque que é uma tubulação que 

trabalha sob pressão diferente da atmosférica. 

 

Figura 18- Estação elevatória (EE1) do sistema de captação do Rio Canoas. 

 

 

Fonte: FRANCA, 2007.  
 

Na cidade existem cinco estações elevatórias e dois “boosters” de água 

bruta que trazem a água dos mananciais até a estação de tratamento, e 10 estações 

elevatórias de água tratada espalhadas pela cidade conforme quadro 3 abaixo: 

Quadro 3- Estações elevatórias de água tradada (EEAT) de Franca: 

 

Fonte: ARSESP, 2014. 
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3.2.5. Estação de tratamento de água - ETA 

 

As águas para abastecimento público, de acordo com Emprapa (1994), 

são factíveis de sofrer contaminação devido a vários fatores: os esgotos de cidades 

sem tratamento são lançados diretamente nos rios e lagos, os aterros sanitários 

irregulares, chamados vulgarmente de lixões, afetam os lençóis freáticos, os 

defensivos agrícolas escoam com a chuva sendo arrastados para os rios e lagos, os 

garimpos que lançam produtos químicos, como o mercúrio, em rios e córregos e as 

indústrias que utilizam os rios como carreadores de seus resíduos tóxicos. Tudo isto 

concorre para tornar a água imprópria para consumo (EMPRAPA, 1994). Além 

destes, a urbanização, a erosão e assoreamento dos córregos, o desmatamento e 

supressão da mata ciliar e a recreação e lazer também podem alterar a qualidade da 

água dos mananciais. 

  O sistema de tratamento de Água serve para fazer com que esta água 

que pode ter sido contaminada, ou está somente “suja” passe a ser potável, este 

tratamento é um conjunto de processos físico-químicos destinados a transformar a 

água própria ao consumo humano para que atenda as necessidades básicas da 

população sem comprometer sua saúde. Este processo torna a água potável através 

do atendimento aos padrões de potabilidade definidos pelo órgão ambiental 

regulador do governo (Portaria 2914/2011 do Ministério da saúde). O processo de 

tratamento de água deve livrá-la de qualquer tipo de contaminação, evitando a 

transmissão de doenças (DAEE, 1983). 

Na maioria das vezes, quando a captação for superficial em rios, lagos, 

etc, o processo de tratamento de água para uso humano envolverá, segundo Richter 

(2009), as etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfeção, 

fluoretação e correção de ph, processo este que dura por volta de 60 minutos entre 

a entrada da água bruta na Estação de Tratamento até sua saída, já potável, 

dependendo apenas da qualidade da água bruta e do tipo de tratamento adotado.  

  O tratamento de água visa reduzir a concentração de poluentes até o 

ponto em que não apresentem riscos para a saúde pública. Esta purificação da 

água, segundo Macintyre (2010), deve retirar da água tudo que for impróprio para 

consumo, como: bactérias, protozoários, microorganismos diversos, substâncias 
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venenosas, excesso de minerais em dissolução ou suspensão, e compostos 

orgânicos, além de melhorar também as características de cor, odor, turbidez e 

sabor da água. 

Para que o tratamento seja completo ele precisa ter as seguintes 

etapas: Pré-cloração (adição de cloro); Pré-alcalinização (adição de cal ou soda, 

para ajuste do pH); Coagulação (adição de sulfato de alumínio, cloreto férrico ou 

outro coagulante, seguido de uma agitação violenta da água); Floculação (uma 

mistura lenta da água, que serve para provocar a formação de flocos com as 

partículas); Decantação (a água passa por grandes tanques para separar os flocos 

de sujeira formados na etapa anterior); Filtração(a água atravessa tanques formados 

por pedras, areia e carvão antracito) ; Pós-alcalinização (correção final do pH da 

água); Desinfecção (última adição de cloro no líquido antes de sua saída da Estação 

de Tratamento); Fluoretação (SABESP, 2014). Este é o tratamento utilizado na 

potabilização da água captada dos Rios Canoas e Pouso Alegre e, os aditivos 

químicos dependem da qualidade da água que está sendo capitada a qual é 

analisado periodicamente e adequada conforme a necessidade. 

Quando a captação é subterrânea, por meio de poço profundo, a água 

disponível passa por um processo de filtração lenta ao longo dos anos, média de 

280 anos (LVOVITCH, apud ALVES JÚNIOR, 2009, p. 146), tornando-a potáveis e 

isentas das bactérias mencionadas na captação superficial, necessitando apenas de 

um tratamento de desinfecção simples (HELLER E PÁDUA, 2006, p. 280). O poço 

profundo localizado na cidade de Restinga possui um filtro de areia e a água aduzida 

passa por uma desinfecção com cloro e fluoretação para o combate a cáries. 

Os critérios de avaliação da qualidade da água bruta e sua tratabilidade 

ou adequação para abastecimento para consumo humano são embasados na norma 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 12.216:1992 – Projeto 

de Estação de Tratamento para Abastecimento Público. Passam também por 

constante vigilância e fiscalização da Companhia ambiental do Estado de São Paulo 

- CETESB. 
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3.2.6. Reservatórios 

 

“É o elemento do sistema de distribuição de água destinado a 

regularizar as variações entre as vazões de adução e de distribuição e condicionar 

as pressões na rede de distribuição” (TSUTIYA, 2006, P.10) 

No momento em que a maioria das pessoas está utilizando a água em 

suas residências, cômodos comerciais, indústrias, equipamentos e edifícios 

públicos, faz-se necessário uma reserva para atender ao disposto na NBR 12217/94, 

onde deve ser garantida água em quantidade suficiente ao abastecimento da 

população. Sendo assim, o reservatório vai adequar este sistema neste momento. 

Na descrição de Heller e Pádua (2006), existem quatro tipos de 

reservatórios, em função da posição no terreno, o enterrado, semienterrado, apoiado 

e elevado, e, cada um tem sua função específica na distribuição da água, usados 

geralmente para atender as pressões necessárias de abastecimento. 

Franca tem ao todo 37.607 m3 de água reservados em 29 reservatórios 

divididos entre 4 enterrados, 11 semi-apoiados, 9 apoiados e 5 elevados. Eles são 

responsáveis por garantir o abastecimento da população residente principalmente 

nos horários de pico que acontece por volta de 18:00 às 20:00h (ARSESP, 2014). 

Este horário de pico é diferente da média nacional onde o horário que mais se 

consome água é das 12:00 às 14:00h. Isto se dá pela característica da cidade onde 

a maioria da população trabalha o dia todo e é de noite que preparam a refeição 

também para o outro dia e/ou vão estudar e por isto há o acúmulo de banhos no 

mesmo horário aumentando o consumo. 

Os projetos de reservatórios de distribuição de água para 

abastecimento público seguem a norma da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) NBR 12.217:1994. 

   

3.2.7. Rede de distribuição 

 

“Parte do sistema de abastecimento formada de tubulações e órgãos 

acessórios, destinada a colocar água potável à disposição dos consumidores, de 

forma contínua, em quantidade e pressão recomendadas” (TSUTIYA, 2006, P.10). 
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É a parte do sistema de abastecimento que, de acordo com Dacach (1975), interliga 

o sistema público de abastecimento de água, seja através de reservatório ou 

subadutora, aos diversos pontos de consumo, tais como: hidrantes, chafarizes, 

piscinas, banheiros públicos e às ligações prediais dentre outros. 

Azevedo Netto (1998) complementa que estas tubulações e acessórios 

devem estar dispostos de maneira a atender toda a cidade e ao disposto na norma 

da ABNT, NBR 12218:1994, a qual define os parâmetros gerais e específicos para 

projetos de redes de distribuição de água para abastecimento público, subdividindo-

se em condutos principais e secundários. 

As redes, segundo DAEE (1983), devem ser dimensionadas para 

atender a população em qualquer instante durante o período de validade do projeto 

considerando a vazão da hora em que há maior consumo no dia de maior consumo 

para final de plano, quando todo o local estiver com sua ocupação máxima. 

Esta água deve chegar ao consumidor final com qualidade atendendo 

aos padrões de potabilidade, ou seja, ao conjunto de valores permitidos como 

parâmetro da qualidade da água para consumo humano, conforme definido na 

Portaria 2914/2011. E, a responsabilidade de execução das atividades cotidianas de 

vigilância da qualidade da água, é municipal. Aos estados e à União, além do papel 

de definição de diretrizes gerais, cabe complementar e, de forma eventual, executar 

a vigilância da qualidade da água (PORTARIA 2914/2011). 

A cidade possui 100% dos lotes ocupados atendidos por redes de 

distribuição de água com pressões mínimas de 15 metros de coluna d’água 

suficientes para a água chegar nas caixas d’água de edificações com até três 

pavimentos sem a necessidade de instalação de sistema elevatório residencial 

(BRASIL, 2014). 

 
QUADRO 4 - Normas a serem consultadas para projetos de sistemas de 
abastecimento de água. 

NORMA TEOR ANO 
NBR 12 211 Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de 

Abastecimento de Água 
1992 

NBR 12 212 Projeto de Poço para Captação de Água Subterrânea 1992 
NBR 12 213 Projeto de Captação de Água de Superfície para 

Abastecimento Público 
1992 

NBR 12 214 Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para 
Abastecimento Público 

1992 
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NBR 12 215 Projeto de Adutora de Água para Abastecimento Público 1991 
NBR 12 216 Projeto de Estação de Tratamento de Água para 

Abastecimento Público 
1992 

NBR 12 217 Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para 
Abastecimento Público 

1994 

NBR 12 218 Projeto de Rede de Distribuição de Água para 
Abastecimento Público 

1994 

NBR 12 218 Projeto de Rede de Distribuição de Água para 
Abastecimento Público 

1999 

NTS 018 Elaboração de projetos – Considerações gerais 2011 
NTS 021 Elaboração de projetos – Condutos forçados 1999 
NTS 024 Elaboração de projetos – Redes de distribuição de água 1999 
NTS 048 Tubo de polietileno para ramais prediais de água 2006 
NTS 166 Caixa metálica para unidade de medição de ligação de 

água 
2007 

IT 34 Hidrante Urbano, do Corpo de Bombeiros 2011 
Fonte: Autora, 2014. 

 As companhias de saneamento também possuem normas e 

especificações próprias que devem ser consultadas. (Ex: NTS – Normas Técnicas 

da Sabesp) 

 

3.2.8. População, período de validade e vazões de projeto. 

 

Para que um projeto de sistema de abastecimento de água de uma 

cidade seja efetivo, ele deve contemplar uma população futura com a máxima 

precisão possível. Conforme DAEE (1983), a população de projeto é, em números 

de habitantes, a que o sistema é capaz de atender adequadamente no máximo de 

sua capacidade. 

Tysutia (2006) complementa que esta população “deve corresponder 

ao crescimento demográfico num determinado intervalo de tempo. Este intervalo 

costuma estar entre vinte e trinta anos onde o mais comum é adotar o primeiro”. As 

empresas SABESP, COPASA SANEAR e outras companhias de saneamento, 

adotam o período de concessão, geralmente trinta anos, por ser mais viável e para 

que possam programar as obras ao longo do período de vigência de seus contratos. 

Desta forma, à medida que a população vai aumentando, as obras executadas 

deverão atender a demanda. 
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A escolha do período de validade deve se basear considerando a 

economia, onde um período muito grande pode incidir em erro de projeto e obras 

onerosas sobrecarregando a população atual que irá arcar com este custo 

desnecessário. Por outro lado, um período muito curto, implica em obras 

emergenciais e frequentes ampliações, o que, conforme DAEE (1983) nem sempre é 

tecnicamente recomendável.  

Para a determinação deste crescimento populacional, pode ser 

utilizado, conforme Alcantara, apud Tysutia (2006): 

Dados dos últimos quatro censos demográficos, considerando número de 
habitantes por domicílio [...]; os dados atuais de números de ligação de 
água, luz divulgados pelas Concessionárias; dados atualizados dos 
cadastros da Prefeitura; pesquisa de campo com amostragem 
representativa [...]; planos e projetos futuros de ocupação que possam 
afetar a dinâmica populacional e o uso do solo; Planos diretores e/ou 
diretrizes futuras do Município; e a situação sócio-econômica do município e 
seu papel na região em que se insere (ALCANTARA, apud TYSUTIA, 
2006). 
 

Existem alguns métodos matemáticos para determinação da população 

de projeto podendo ser pelo método aritmético considerando que a população final 

de cada ano tenha o mesmo acréscimo do ano anterior (DAEE, 1983). Tysutia 

(2006) utiliza a seguinte equação geral para esta determinação: 

                           � = �� + ��(� − ��)                                                (2.1) 

Sendo: P a população a determinar; P2 a população no último censo; t 

representa o ano da projeção, t2 o ano do último censo e Ka uma constante que 

representa a variação da população por unidade de tempo. 

Outro método é o geométrico onde o crescimento não é constante 

como este último, porém é proporcional à população naquele ano. Este método 

utiliza a taxa de crescimento geométrico (K) que pode ser calculado a partir dos 

dados censitários. Pode ser utilizada a expressão: 

                                   � = ��(1 + �)                                                (2.2) 

Onde, para calcular a população futura (P), parte-se da população 

inicial (Po) considerando a validade do projeto (n). 

Estes métodos são os mais utilizados na prática. Além das casas, para 

a determinação de uma população de projeto, o estudo deve considerar todos os 

tipos de consumo de uma comunidade, quais sejam: residencial; comercial, 

industrial, público e consumos especiais que são para as instalações desportivas, 
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ferrovias e metrôs, portos e aeroportos, estações rodoviárias e a água utilizada para 

combate a incêndio (AZEVEDO NETTO, 1998). 

A vazão de projeto deve levar em consideração o consumo per capita 

da população de projeto (q), este consumo em consonância com Heller e Padua 

(2006) depende do clima, dos hábitos da população, da existência da medição e do 

preço desta água, da pressão na rede, dentre outras... Mesmo dentro de uma 

residência, o consumo é variado. Clarke e King (2008) demonstraram em seu estudo 

que 10% de toda água consumida é para uso doméstico e que o maior vilão de 

consumo em uma residência é o vaso sanitário. 

 

Figura 19: Consumo doméstico da água. 

 

Fonte: CLARKE e KING (2008). 

 Apesar de este estudo colocar o Brasil num ranking de consumo entre 

170 a 340 litros por segundo por dia (l/s.dia), a ABNT sugere para dimensionamento 

o valor de 200 l/s. dia como média Brasil. Outros coeficientes são também utilizados 

com a finalidade de ajustar ao pico de consumo da população, ou seja, a hora e o 

dia em que mais se consome água. Como este trabalho não pretende esgotar este 

assunto, porém entende ser importante para o entendimento das análises da 
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pesquisa, seguiremos o que diz a norma, a qual majora em oitenta por cento a 

vazão de consumo para atender estas variações supracitadas utilizando a fórmula: 

                                            � = �×�×��×�������                                                       (2.3) 

Para o cálculo da vazão de consumo para distribuição da água para a 

população (Q) em litros por segundo, multiplicando a população de projeto (P) pelo 

consumo per capita (q) e pelos coeficiente do dia (K1) e da hora (K2) de maior 

consumo, e, para ajustar a fórmula para que o resultado fique em litros por segundo 

(l/s), dividindo pela constante 86400 transformando dia em segundo.  

As variações desta fórmula acontecem para atender às várias etapas 

do sistema de abastecimento de água, porém para este estudo esta fórmula geral é 

a mais indicada. No caso de captação e tratamento da água, retira-se da fórmula 

apenas o K2. 

Hoje a média de vazão de água consumida em Franca é de 975 litros 

por segundo (ARSESP, 2014), e o consumo médio “per capita” (q) é de 168,40 

l/hab.dia para Franca (BRASIL, 2014). A população estimada para a cidade no plano 

de saneamento municipal para o novo contrato de serviço 2006/2036, é de 448.911 

habitantes para final de plano e para o ano de 2015 é de 377.082 habitantes 

(FRANCA, 2007). Com estes dados e desenvolvendo a fórmula (2.3) temos: 

                                            975 = �×���,��×�,�×�,������                              (2.4) 

 

                                            � =  !�×��������,��×�,�×�,� = 277.910,00	ℎ'(. 
 

Através da fórmula (2.3) apresentada e desenvolvida (2.4) acima, a 

população atual capaz de ser atendida pelo sistema, seria de apenas 277.910 

habitantes, bem abaixo da população real atual, demonstrando que tal sistema já 

não atende a cidade nos dias atuais e é por isto que falta água nas residências 

francanas. Como ainda não está finalizada a obra do sistema Sapucaí, os poços 

perfurados em Restinga estão tentando suprir este restante da população da cidade.  

No próximo capítulo caracteriza-se a empresa Concessionária 

responsável pelo sistema de abastecimento de água e de coleta de esgotos e  
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explorar a teoria do desenvolvimento dentro do contexto da presente pesquisa, 

verificaremos a correlação da infraestrutura urbana na vertente do sistema de 

abastecimento de água na promoção do desenvolvimento. 
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4. EMPRESA OBJETO DO ESTUDO, METODOLOGIA APLICADA E 
RESULTADOS OBTIDOS  

 

4.1. EMPRESA CONCESSIONÁRIA  

A empresa objeto deste estudo foi formada a partir de uma comissão 

instituída pelo Governo do Estado e aprovado por Assembleia Legislativa através da 

Lei nº 119 de 19737 promovendo a unificação das entidades de saneamento básico 

estaduais e constituindo uma sociedade de ações denominada companhia de 

saneamento básico do Estado de São Paulo – Sabesp. Por meio da fusão entre 

Comasp e Sanesp, da absorção da totalidade do patrimônio da superintendência de 

águas e esgotos da capital (Saec) e de parte dos patrimônios do Fesb, em 1975, da 

SBS - saneamento da Baixada Santista e da Sanevale - Saneamento do Vale do 

Ribeira, ela passou a planejar, executar e operar serviços de saneamento básico em 

todo o território do Estado de São Paulo, respeitada a autonomia dos municípios. 

A SABESP Unidade de Negócios do Pardo e Grande está localizada na 

Avenida Doutor Flávio Rocha, número 4951 no Parque dos Pinhais próximo ao 

Pronto Socorro Municipal local no município de Franca onde é realizado o 

tratamento de água da cidade atualmente. Trata-se de sociedade de economia mista 

que através de concessão, gerencia o sistema de abastecimento de água e coleta 

de esgoto da cidade desde 1976. Além da cidade de Franca, esta regional atende a 

outros municípios. 

Em novembro de 1975, foi anunciada a vinda de membros da Sabesp, 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, cujo objetivo da visita a 

Franca seria a elaboração de estudos a fim de solucionar as questões problemáticas 

do sistema de abastecimento de água da cidade. O sistema era gerenciado pela 

SAEF (Superintendência de Água e Esgotos de Franca). Em janeiro de 1976, o 

prefeito Hélio Palermo e os engenheiros responsáveis, assinaram o contrato com a 

Sabesp para a realização destes estudos a qual além destes, financiaria o valor 

referente aos materiais empregados nas obras e o município ficaria com a 

contrapartida da mão de obra.  

                                                           
7
 A instituição da comissão se deu através do decreto nº 1686 de 1973, ao projeto de lei nº 133 de 1973 

resultando na lei de nº 119 de 29 de junho de 1973. 
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NA sequência, foi apresentado este relatório à Câmara municipal pela 

SAEF, explicitando a precariedade da estrutura do sistema de captação de água, 

bem como da fragilidade da rede de água e esgoto da zona urbana, com mais de 40 

anos de usos, indicando a grande quantidade de vazamentos do sistema em 

funcionamento por conta da idade dos materiais e sistemas. Tais serviços custariam 

à Prefeitura 34 milhões de cruzeiros a mais que seu orçamento do ano de 1975. Foi 

quando buscaram a opção de passar a concessão dos serviços à Sabesp que 

assumiria os gastos com direito a exploração dos serviços na cidade. 

Aprovado pela Câmara Municipal em 24 de agosto de 1976, contendo 

uma única emenda, o prefeito Hélio Palermo estava autorizado a assinar o contrato 

com a estatal paulista, cujo orçamento preliminar a ser investido na cidade estava na 

casa dos 96 milhões de cruzeiros: 

Por unanimidade de votos, a Câmara Municipal de Franca aprovou na 
sessão ordinária de anteontem o projeto pelo qual a Prefeitura entregará à 
Sabesp os serviços de água e esgoto por 30 anos. 
[...] com a aprovação, a Sabesp implantará, administrará e explorará com 
exclusividade os serviços de abastecimento de água e coleta e destino de 
esgotos sanitários de Franca por 30 anos. A concessão estará 
automaticamente renovada por igual período, se qualquer das partes, não 
se manifestar em contrário até seis meses antes de findar o prazo de 
vigência. 
O vereador Wagner Reis apresentou a única emenda ao projeto. Ela 
permite que os funcionários da atual Superintendência de Água e Esgoto de 
Franca (SAEF) a ser incorporada à Sabesp, possam optar pela 
permanência ao quadro da Prefeitura. No mais, o projeto foi aprovado na 
íntegra (DIÁRIO DA FRANCA, 1976). 

    

  Assim que assumiu os serviços passou a atender o Relatório Técnico 

Preliminar do Sistema de Água de Franca – RTP (figura 13) descrito acima onde 

previa as seguintes hipóteses para ampliação do sistema de abastecimento de água: 

• Nova captação no Rio Sapucaizinho na 1ª etapa com reforço do 

Ribeirão Barra Grande na 2ª etapa; 

• Nova captação no Rio Sapucaizinho na 1ª etapa com barragem de 

regularização na 2ª etapa; 

• Nova captação no Rio Santa Bárbara; 

• Nova captação  no Rio Canoas após a foz do Onça, a fio d’água na 1ª 

etapa e com reforço de uma captação a jusante no próprio Rio Canoas 

na 2ª etapa; 
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• Nova captação no Rio Canoas após a foz do Onça, a fio d’água na 1ª 

etapa e com barragem de regularização na 2ª etapa; 

• Nova captação no Rio Canoas após a foz do Pouso Alegre, a fio d’água 

na 1ª etapa e com barragem de regularização na 2ª etapa. 

A solução adotada foi a captação no Rio Canoas logo a jusante da 

confluência com o Ribeirão do Onça através de barragem de concreto existente, 

sendo que na 1ª etapa seria retirado 460 l/s, e, na 2ª etapa, 800 l/s, o que ocorre até 

os dias atuais. Foi implantado na época duas bombas no Canoas e mantidos os 

sistemas Pouso Alegre e São João existentes cujas vazões eram:  

• Canoas: 400 l/s  

• Pouso Alegre: de 50 l/s a 110 l/s 

• São João: de 40 l/s a 80 l/s 

• Total: de 490 l/s a 590l/s 

  No final da década de 90 ocorreu a desativação do sistema São João 

absorvido pela zona urbana, a ampliação do Sistema Pouso Alegre, a instalação da 

terceira bomba no Sistema Canoas, o gerenciamento de perdas e o projeto e 

licenciamento do sistema Canoas. Para o atendimento da população futura, era 

necessário o aumento da vazão, neste caso, o licenciamento previa ampliação da 

barragem de acumulação no Rio Canoas, bem como das elevatórias EE1 e EE2 

para mais três bombas; também a duplicação da adutora de água bruta com uma 

linha de 900 mm; ampliação da Estação de Tratamento de Água e ampliação do 

Sistema de Distribuição para uma vazão de final de plano: 2.100 l/s. Este projeto foi 

reprovado levando a SABESP realizar novos estudos e alternativas. 

 A alternativa aprovada foi a captação do Rio Sapucaí e a construção 

da nova estação de tratamento de água (ETA) na região Sul por ser a alternativa 

com menor impacto ambiental, com o segundo menor custo (maior que o Santa 

Bárbara), melhor qualidade de água, maior disponibilidade hídrica; menores conflitos 

e maior segurança operacional apesar de possuir o maior consumo de energia 

elétrica e comprimento de adutora. Esta alternativa está estimada em 79,31 milhões 

de reais, a previsão para término das obras, já iniciadas, era para 2011, atualmente, 

esta previsão passou para o ano de 2016.  
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Este novo sistema para atender a cidade até 2037, com capacidade de 

captar e tratar uma vazão de 1.023 l/s será composto por: três elevatórias de água 

bruta com 4 bombas de 1.000 CV cada; 20.886 m de adutora em ferro fundido ou 

Aço com 900 mm de diâmetro; uma ETA convencional, um reservatório enterrado de 

5.000 m3 junto à ETA; uma elevatória de água tratada com 4 bombas de 800 CV; 

2632 m de adutora de água tratada de 700 mm de diâmetro e 8.112 m de 600 mm; 

uma potência total instalada de 15.200 CV com comprimento total de adução de 

31.630 m. 

 

4.2. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA   

 

Na pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa utilizou-se uma 

abordagem mista com triangulação de métodos com entrevistas semiestruturadas 

aplicadas ao corpo técnico e gerentes da Concessionária responsável pelo 

abastecimento de água de Franca e questionário estruturado com questões abertas 

e fechadas a serem aplicadas à população consumidora residente da cidade a fim 

de comprovar as informações apresentadas pelos gestores do serviço. A coleta dos 

dados secundários foi a partir dos Órgãos8 DAEE, CETESB, SABESP, SNIS, ANA, 

Instituto Trata Brasil, WWF, Prefeitura Municipal nos setores de Planejamento, 

Arquivo Histórico Municipal de Franca “Capitão Hipólito Antônio Pinheiro” (AHMF) e 

do Museu Histórico Municipal de Franca “José Chiachiri” (MHMF), bem como livros e 

revistas técnicas especializadas.  

Para a pesquisa quantitativa foi utilizada uma abordagem de 

questionário estruturado aplicado a população consumidora de água potável 

residente na cidade de Franca – SP. A abordagem qualitativa parte do fundamento 

de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito (CHIZZOTTI, 2000, p.79). Após a coleta 

                                                           
8
 DAEE – Departamento de águas e energia elétrica; CETESB – Companhia ambiental do Estado de 

São Paulo; SABESP – Companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo; SNIS – Sistema 
nacional de informações sobre o saneamento; ANA - Agência nacional das águas; WWF – World 
wide fund for nature. 
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dos dados as informações foram tabuladas, categorizadas e trabalhadas 

estatisticamente. 

O público alvo desta pesquisa foram os moradores da cidade de Franca 

que consomem a água tratada e distribuída pela Concessionária, para tanto, a 

pesquisa buscou confrontar o que é informado pela Concessionária com a visão da 

população consumidora. Com isto, o universo amostral da pesquisa se deu através 

do numero de ligações ativas de água potável existentes na cidade de Franca - SP 

informadas pela Concessionária ao SNIS. Este valor atualizado para o ano de 2014 

foi de 123.322 ligações e, quando a população ou o universo amostral pesquisado é 

superior 100.000 elementos, o que é o caso, pode-se utilizar a “Fórmula para o 

cálculo de amostras para população infinitas” (GIL, 1999, p.106).  

Assim, a convenção das incógnitas e a fórmula descrita por Gil (1999) 

estão demonstradas a seguir: 

 

E = margem de erro  
Z = nível de confiança em nº  
de desvio padrão  
p = proporção populacional  
q = 1 – p  
n = tamanho da amostra 
 

 
 

) = *� × + × ,-�  

 

Para a setorização do universo amostral foi utilizado o mapa da cidade 

(figura 20) fornecido pela SABESP com os onze setores referentes à divisão dos 

sistemas de abastecimento de água da cidade.  O cálculo da amostra adotou um 

intervalo de confiança de 68% com margem de erro de 4% para mais ou para menos 

e a proporção é de 50% por ser um percentual de maior conservadorismo resultando 

em 156 ligações (casas) que farão parte da pesquisa desenvolvida da seguinte 

maneira:  

 

 

E = 4%  
Z = 1  
p = 50%  
q = 1 – 0,50  
n = tamanho da amostra 
 

	
) = 1� × 0,5 × 0,50,004� = 156 
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Cada respondente é um dos integrantes da edificação sendo colhida a 

informação de apenas um por edificação. Do mapa da cidade de Franca (2014), 

confrontando com dados fornecidos pela Prefeitura Municipal com a divisão de 

setores informados pela SABESP, foi montada a tabela 2 abaixo a qual apresenta a 

divisão de bairros por setor e o mapa na sequência mostra os setores sendo os 

pontos pretos representando cada respondente. 

 

Tabela 2 – Quantidade de bairros e ligações ativas de água por setor de 

abastecimento na cidade de Franca em 2014. 

  Nº LIGAÇÕES   

SETOR POR SETOR % 

I 18326 15 

II 24231 20 

III 5780 5 

IV 17808 15 

V 14201 12 

VI 1487 1 

VII 15827 13 

VIII 11269 9 

X 1628 1 

XI 8821 7 

XII 1045 1 

∑ 120423 100 

 

Fonte: Prefeitura de Franca; SABESP; Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nº BAIRROS   

SETOR POR SETOR % 

I 38 12 

II 93 30 

III 11 4 

IV 35 11 

V 49 16 

VI 8 3 

VII 18 6 

VIII 21 7 

X 3 1 

XI 35 11 

XII 2 1 

∑ 313 100 
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Figura 20 – Mapa com divisão de setores de abastecimento de água da cidade de 

Franca em 2014 e indicação dos respondentes nos setores. 
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Fonte: SABESP; Adaptado pela autora. 

 

 A pesquisa teve seu público alvo definido independente de classe 

social, sexo ou idade. O respondente devia ter conhecimento sobre a utilização da 

água da edificação e, como o número de ligações ativas de água levou em 

consideração edificaçoes residenciais, comerciais e industriais, a pesquisa também 
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não ficou restrita a uma única categoria e por não conter dados pessoais ou 

qualquer outro que identificasse o respodente ela não ofereceu risco algum.  

Os dados coletados serviram de base para confrontar as informações 

fornecidas pela Concessionária, a pesquisa de satisfação realizada pela ARSEP e a 

amostra desta pesquisa. 

A ARSESP realiza anualmente esta pesquisa de satisfação com o 

intuito de que os resultados obtidos tornem mais eficiente a atividade de fiscalização 

e regulação promovida por ela à Concessionária. A pesquisa da ARSESP foi 

realizada a partir de um estudo quantitativo por meio de entrevistas domiciliares no 

período de julho de 2011 a janeiro de 2012 já a presente pesquisa foi realizada no 

período de novembro de 2014 a janeiro de 2015. 

Na pesquisa qualitativa foram realizadas entrevistas com questionário 

estruturado, na Concessionária da unidade Franca com dois gerentes distritais, três 

engenheiros civis e um técnico e, na Prefeitura Municipal com um arquiteto, dois 

engenheiros civis e um desenhista. A “[...] abordagem qualitativa de um problema, 

além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma 

adequada para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON 1999, 

p. 79). Também foi solicitado aos órgãos mapas e informações necessárias para a 

completa análise do desenvolvimento promovido pela implantação do sistema de 

abastecimento de água da cidade buscando responder os objetivos específicos 

apresentados na pesquisa. 

 

4.3. RESULTADOS DO ESTUDO  

4.3.1. Resultados das entrevistas com gerentes, engenheiros e técnicos da 

Sabesp  

   

Com a coleta dos dados o material passou por uma pré-análise e 

tratamento dos resultados através de inferência e intepretações destes dados.   

Em análise das entrevistas (apêndices B e C) na SABESP verificou-se 

que desde a década de 90 até o ano de 2013 os sistemas de abastecimento de 

água da cidade foram através de captação de água superficial de 830 l/s no Rio 

Canoas e de 260 l/s no Ribeirão Pouso Alegre. O contrato de concessão firmado 
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entre Prefeitura e Sabesp teve seu encerramento em 2006 sendo celebrado novo 

contrato em julho de 2007 contemplando a proposta de duplicação da capacidade de 

produção de água com a implantação do sistema de captação superficial 

denominado Sapucaí-Mirim que deveria estar pronto desde 2011, porém com 

previsão para entrar em operação em 2016, como citado anteriormente. 

De 2014 até fevereiro de 2015 atuais foram implantados mais dois 

poços profundos para complementar o sistema de abastecimento de água através 

de captação subterrânea. Assim, neste ano de 2015 a cidade conta com uma 

capacidade de produção total de: 

• Rio Canoas: período úmido (920 l/s); período seco (760 l/s);  

• No ano de 2014 a produção foi de 550 l/s; 

• Ribeirão Pouso Alegre: período úmido (220 l/s); período seco (85 l/s). 

• Poço P1 – Restinga: 25 l/s. 

• Poço P2 – Restinga: 43 l/s. 

O período seco em Franca vai de junho a agosto e da segunda 

quinzena de setembro à primeira quinzena de novembro é o período mais crítico 

para o abastecimento de Franca. No ano de 2014 houve uma estiagem histórica 

onde o sistema Canoas, principal fonte de abastecimento de Franca, produziu 

apenas 550 l/s, ou seja, 40% (quarenta por cento) a menos que o que deveria num 

momento de altas temperaturas onde a população consome mais água.  

A fim de justificar estas informações fornecidas pela Sabesp, segue o 

gráfico 6 abaixo, demonstrando como foram as chuvas iniciando com a média dos 

últimos dez anos e comparando com o ano de 2013, 2014 e janeiro 2015 até dia 18.  
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Gráfico 6 – Precipitações (mm) acumuladas no mês para a cidade de Franca 

 

Fonte: SÂO PAULO; SILVA E SILVA; Elaborado pela autora, 2015. 

O ano de 2014, conforme o gráfico 6 acima, com exceção do mês de 

julho, obteve precipitações abaixo da média e abaixo do ano de 2013 e no período 

de recarga do sistema que vai de dezembro a março, o mês de janeiro, que 

representa o pico de recarga, obteve o menor índice pluviométrico de 44 anos com o 

agravante onde a população é quatro vezes maior hoje.  

Foi solicitada junto a Sabesp a atualização do valor dos investimentos 

no sistema no ano de 2014 e nos foi informado que este dado só estará disponível 

no final do mês de março de 2015. O instituto Trata Brasil apresenta anualmente um 

ranking de saneamento com as informações coletadas no SNIS referente aos dados 

de dois anos anteriores e o último relatório fornecido foi o de 2014 com os dados do 

ano de 2012. Foi feita uma análise dos investimentos realizados do ano de 2001 a 

2013 através do gráfico abaixo: 
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Gráfico 7 – Investimentos em milhões por ano em saneamento – Sabesp – Franca 

(2001 a 2013). 

 

Fonte: Snis. Elaborado pela autora, 2014. 

 

Este instituto passou a organizar um ranking do saneamento a partir de 

2003 avaliando, entre outros, os investimentos, a população atendida e as perdas de 

água tanto na distribuição quanto no faturamento. O volume de investimentos e a 

redução de perdas de água tratada foram os principais motivos para que os dez 

primeiros colocados em 2008 melhorassem sua posição em relação a 2007. Franca 

(SP), que havia assumido a liderança no ranking publicado, de 2008 em diante, foi 

perdendo posição, devido a uma redução de investimentos de 31% e aumento de 

perda da água distribuída de 10%. Em 2011 ocupou o sexto lugar, pois, apesar de 

possuir a quarta maior tarifa cobrada, obteve uma das piores notas no item 

investimento versus arrecadação. Com a implantação do sistema Sapucaí-Mirim de 

abastecimento de água, em 2013 houve um aumento de 105% (cento e cinco por 

cento) no valor de investimento com relação ao ano anterior e, mesmo não tendo o 

valor exato dos investimentos no ano de 2014, o funcionário entrevistado relatou que 
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devido a esta implantação do novo sistema, o ano de 2015 até 2016, ano previsto 

para entrega do novo sistema, sofrerá maiores investimentos. 

 

Tabela 3 – Situação do saneamento da cidade de Franca dos anos de 2003 a 2012. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A partir de 2004, conforme apresentado na Tabela 3 acima, Franca 

passou a ocupar uma posição entre as dez melhores cidades acima de 300 mil 

habitantes no atendimento à população com o saneamento básico. Chegou a 

primeiro lugar no ano de 2007 e foi perdendo posições devido ao baixo valor de 

investimento ou aumento do índice de perdas. Em entrevista (apêndice C) com 

funcionário, engenheiro civil, da Sabesp, no que se refere ao índice de perdas de 

água, foi elaborado o seguinte questionamento: Qual ação que está sendo tomada 

pela Concessionária para redução de perdas? Visto que estamos em situação crítica 

com relação ao abastecimento da cidade e as perdas contribuem para o desperdício 

da água tratada. Segue o relato na integra: 

“_ As ações de combate às perdas de água, sejam perdas reais 

(vazamentos em redes e ramais) ou perdas aparentes (volume de água 

efetivamente consumido nos imóveis que não é contabilizado, principalmente devido 

a fraudes e roubos e à submedição dos hidrômetros), são ações continuadas, ou 

seja, são atividades realizadas continuamente e que não se esgotam em um período 

de tempo definido. 

ANO 
REFERÊNCIA 

POSIÇÃO 
NO 

RANKING 

INVESTIMENTO 
R$/ANO 

Nº LIG. 
ÁGUA 

PERDAS NA 
DISTR. (%) 

2003 25° 4.111.067,08 87.428 --- 

2004 4° 4.798.142,29 95.169 26,99 

2005 3° 5.496.734,52 98.032 28,94 

2006 3° 9.247.351,49 99.711 30,59 

2007 1° 10.353.747,20 102.907 29,08 

2008 2° 12.227.872,70 106.659 29,54 

2009 3° 10.036.741,85 108.939 27,11 

2010 3° 12.525.615,72 112.197 26,44 

2011 6° 13.428.289,89 115.214 26,83 

2012 1° 31.863.252,77 117.674 26,18 



93 
 

 
 

_ Na cidade de Franca esse programa continuado de combate a 

perdas foi implementado mais efetivamente a partir do ano de 1996, tendo avançado 

ano após ano em seus resultados. 

_ Além da infraestrutura de controle e monitoramento já instalada 

(Centro de Controle Operacional; subdivisão do sistema de distribuição em setores 

definidos e controlados; implantação de distritos pitométricos; dentre outras) as 

principais atividades realizadas de combate a perdas, cuja intensidade varia a cada 

ano em função de parâmetros de controle, são: 

• Manutenção, substituição e instalação de micromedidores, objetivando 

manter os hidrômetros em adequado funcionamento; 

• Pesquisas rotineiras e Correções de vazamentos: redução no tempo de 

correção de vazamentos visíveis e desenvolvimento de pesquisas para detectar 

vazamentos não visíveis; 

• Aferição rotineira de macromedidores e substituição quando 

necessário; 

• Renovação continuada do parque de redes de distribuição e ramais 

prediais; 

• Ampliação da quantidade de distritos de medição e controle; 

• Controle de pressões no sistema de distribuição.” 

Com estas ações descritas pelo funcionário espera-se que os índices 

relativos a perda de água e investimentos realizados não atrapalhem a qualidade do 

atendimento pela Concessionária. Porém, um item analisado que pode continuar 

crítico neste próximo ano, são as paralizações no abastecimento e o número de 

edificações que estão permanecendo sem água por mais de 6 horas. A resposta do 

gerente financeiro a este questionamento foi a seguinte: 

“_ As paralisações (interrupções) divulgadas no SNIS são as que 

ultrapassaram seis horas, ou seja, imóveis que ao longo do ano ficaram mais de seis 

horas sem água. De acordo com as regras do sistema nacional de informações, se 

um mesmo imóvel sofreu, por exemplo, duas vezes no ano a interrupção esse 

imóvel é contado duas vezes.  

_ O ano de 2014 foi marcado por uma acentuada escassez hídrica não 

verificada em décadas anteriores, fato que os indicadores de interrupções no 
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fornecimento de água de Franca neste ano saíram totalmente fora da sua curva 

histórica.  

_ Os números são os seguintes: 117 interrupções; 574.676 imóveis 

atingidos.  

  _ Lembrando que um mesmo imóvel pode ser somado quantas vezes 

sofreu desabastecimento por mais de seis horas. Considerando que teve-se 123.322 

ligações de água na cidade, na média um mesmo imóvel ficou sem abastecimento 

mais de quatro vezes durante o ano.” 

Analisando os últimos quatorze anos de paralizações no serviço de 

abastecimento de água através de dados coletados a partir das séries históricas de 

água e esgoto do SNIS, foi montada a tabela 4 a seguir onde consta também o 

número de ligações atingidas e, para comparar, o número de ligações existentes em 

cada ano. O ano de 2014 foi realmente o pior caso, mesmo tendo os anos 2001, 

2008, 2010 e 2011 seus números de ligações atingidas pela falta d’água excedido o 

número de ligações ativas de água existentes no ano, nada se compara a situação 

de 2014 onde as atingidas foi 4,66 vezes maior do que as existentes. 

Tabela 4 – Comparativo quantidade de paralizações no serviço de saneamento, as 

unidades atendidas e a quantidade de ligações existentes 

 

Fonte: Snis. Elaborada pela autora, 2014. 

 NÚMERO DE LIGAÇÕES NÚMERO DE 

ANO PARALIZAÇÕES ATINGIDAS LIGAÇÕES 

2000 2 56.000 84.044 
2001 10 87.300 87.063 
2002 12 30.000 90.352 
2003 0 0 87.428 
2004 0 0 95.169 
2005 0 0 98.032 
2006 8 98.900 99.711 
2007 7 85.800 102.907 
2008 6 126.590 106.659 
2009 4 54.283 108.939 
2010 68 250.540 112.197 
2011 67 279.691 115.214 
2012 0 0 117.674 
2013 22 98.884 120.670 
2014 117 574.676 123.322 
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Quando questionados sobre quais os bairros que passam por algum 

problema com abastecimento de água, obtive-se a seguinte resposta do engenheiro 

civil: 

“_ Não há bairros na cidade com problemas de abastecimento de água. 

O sistema de distribuição é totalmente setorizado sendo possível a realização de 

manobras a partir do Centro de Controle Operacional de forma a evitar que alguma 

região seja mais prejudicada. 

_ Evidente que, em casos de manutenções nas redes principais dos 

diversos setores de distribuição, ou, algum problema momentâneo com a produção 

de água (danos em equipamentos; enchentes; estiagens rigorosas) as partes mais 

altas dos bairros, são as primeiras a sentirem alguma dificuldade. No entanto, a 

possibilidade de manobras que o sistema permite acaba por possibilitar uma 

distribuição equânime, de forma equitativa.”  

Ao confrontar esta informação com a anterior e com os dados colhidos 

na mídia, pode-se fazer as seguintes considerações: 

Se cada paralização é de no mínimo seis horas, ao longo do ano de 

2014, ou toda a cidade ficou em média quase 28 h sem abastecimento, ou alguns 

bairros tiveram mais problemas que outros.  

A figura 21 a seguir apresenta um mapa contendo todos os bairros que 

já em setembro de 2014 sofriam com a falta de água indicando que as áreas mais 

prejudicadas com a estiagem foram as regiões norte, leste e parte da região central. 
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Figura 21 – Mapa da cidade de Franca com a indicação dos bairros com falta d’água 

 

Fonte: PEREIRA, 2014. 

Neste dia (20/set/2014) mais três bairros acusaram falta de água: 

Residencial Zanetti, Ana Dorothéa e Polo Clube, ambos na região leste da cidade. O 

grande vilão desta situação, além da falta de chuva, foi o consumo per capita, ou 

seja, cada pessoa, conforme o informado pela Sabesp estava consumindo em média 

158 litros por dia, onde o recomendado pela ONU é 120 litros por dia. Se a 

população atendida era de 324.154 habitantes e, cada um estava consumindo 158 

litros, por dia, estavam sendo utilizados 51.216.332 l (cinquenta e um milhões 

duzentos e dezesseis mil trezentos e trinta e dois litros) de água por dia. Sendo a 

capacidade de produção, já indicada no item 3.2.2 (página 68) deste trabalho, na 

época da crise era de 602,4 l/s, no dia o sistema era capaz de produzir 52.047.360 

litros (602,4 x 86400 (nº de segundos em um dia)). O consumo per capita é a média 
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do ano, porém, na entrevista realizada em setembro de 2014, foi informado que a 

população estava com medo da estiagem e incoerentemente utilizando a água em 

excesso, tinham muitos que estavam lavando os cobertores, edredons e roupas de 

frio para guardar após o inverno. Com isto o consumo estava acima dos 170 litros 

por pessoa. Eles atribuíram a necessidade do controle devido a esta situação.  

 

4.3.2. Resultados dos questionários aplicados à população  

 

Os questionários (Apêndice A) aplicados à população consumidora de 

água na cidade de Franca foram respondidos a partir do mês de novembro. Antes 

ele passou por um pré-teste com cinco respondentes que solicitaram alterações e 

atestaram a facilidade e tempo necessário para resposta.   

Os resultados mostraram que, dos 157 respondentes, metade possui 

idade inferior a 30 anos e que a maioria tem ensino superior.  

Gráfico 8 – Idade do respondente e grau de escolaridade 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 5 – Relação de grau de escolaridade dos participantes com a idade. 

Contagem de Maior grau 
de escolaridade 

abaixo de 
30 anos 

acima de 
60 anos 

De 30 a 
40 anos 

De 41 a 
50 anos 

De 51 a 
60 anos  

Total 
Geral 

especialista 3 9 6 4 22 
fundamental 1 1 
médio 23 2 3 3 31 
mestre ou doutor 1 1 5 3 3 13 
superior 51 3 22 8 6 90 

Total Geral 78 6 40 20 13 157 
Fonte: Elaborado pela autora. 

A tabela 5 acima demonstra o grau de escolaridade relacionado à 

idade do pesquisado. As pessoas de 30 a 40 anos no ensino médio ou superior 

formaram a maioria dos respondentes. 
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A pesquisa contou com respostas em 89 bairros da cidade e teve maior 

participação no Centro, bairro São José, Jardim Paulistano, Jardim Lima, Cidade 

Nova, Vila Chico Júlio, Parque Progresso, Parque dos Lima, Núcleo Agrícola Alpha, 

Bairro Higienópolis e Estação com mais de três respondentes por bairro. O setor 

com maior número de respondentes foi o cinco (V) que cobre parte da região central, 

parte da leste e da região sul. 

Tabela 6 – Respondentes da pesquisa por setor de abastecimento de água. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 9 – Comparativo do nº de ligações com nº de respondentes da pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nº 
RESPONDENTE 

 

SETOR POR SETOR % 
I 23 15 
II 30 19 
III 13 8 
IV 22 14 
V 44 28 
VI 5 3 
VII 10 6 
VIII 3 2 
X 0 0 
XI 6 4 
XII 1 1 

∑ 157 100 
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Nº LIGAÇÕES (%)

Nº RESPONDENTES (%)

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Todos os respondentes utilizam água para higiene pessoal e 97% dos 

entrevistados lavam roupa e cozinham em casa. Um gasto que demonstrou grande 

utilização de água foi o tratamento de animais na edificação conforme apresentado 

no gráfico 10 a seguir. 

Gráfico 10 – atividades que consomem água na edificação da polulação do estudo 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Ao analisarmos o consumo per capita utilizando as respostas sobre o 

consumo da edificação e a população residente em cada domicílio (Gráficos 11 e 

12), observa-se que: a densidade média populacional das edificações participantes 

da pesquisa foi de 3,46 habitantes por edificação e, o consumo médio mensal das 

edificações pesquisadas foi de 18.527 litros, considerando 30 dias por mês e a 

densidade populacional da pesquisa, a cota per capita foi de 178,5 litros por 

habitante por dia (18527 ÷÷÷÷ 3,46 ÷÷÷÷ 30). 

Gráfico 11 – Quantidade de habitantes por domicílio. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 12 – Vazão consumida por domicílio (consumo em m3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Tabela 7 – Consumo mensal e número de habitantes na edificação. 

Nº HAB. RESPONDENTES 

EDIFICAÇÃO Nº % 

1 9 6% 

2 29 18% 

3 38 24% 

4 48 31% 

5 27 17% 

mais de 5 6 4% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Uma observação pertinente é que onze pessoas não responderam qual 

o consumo mensal da edificação. Este valor pode incorrer em pequena alteração, 

pois representa 7% da amostra. A cota per capita informada pela Sabesp ao SNIS 

para o ano de 2013 é de 168,21 litros por habitante dia. A média do ano de 2014, 

com a escassez histórica deste ano foi de 158 litros por habitante dia conforme 

entrevista realizada com engenheiro da Sabesp.  

O número de banheiros, o tipo de dispositivo de descarga e a 

quantidade de itens que contribuem para o acréscimo de utilização de água de uma 

edificação confirma a informação desta média acima do informado pela SABESP. 

CONSUMO RESPONDENTES 

MENSAL Nº % 

até 10 m3 36 23% 
de 11 a 20 m3 61 39% 
de 21 a 30 m3 36 23% 
de 31 a 50 m3 12 8% 
acima de 50 
m3 

1 1% 

acima de 50 
m3
1%

até 10 m3
24%

de 11 a 20 m3
42%

de 21 a 30 m3
25%

de 31 a 50 m3
8%
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Os aparelhos e áreas ajardinadas podem ser os grandes vilões do 

consumo numa edificação. Segue o volume que cada equipamento ou área para 

futura análise: a máquina de lavar roupas de 5 Kg consome 135 litros por lavada;  

uma máquina de lavar pratos consome 40 litros por utilização; um bebedouro ou 

filtro de água fornece 2 litros por dia por pessoa, considerando a densidade 

dimensionada acima de 3,46 habitantes por residência, o consumo é de 6,92 litros 

por dia; uma lavadora de alta pressão, jardim e área gramada pode gastar 280 litros 

por vez. 

Gráfico 13 – Eletrodomésticos e áreas que utilizam mais água numa edificação. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O gráfico 13 acima demonstra que quase todos pesquisados possuem 

máquina de lavar roupas a qual consome mais água e é um dos eletrodomésticos 

que mais dá para reaproveitar a água para limpeza de casa e manutenção de jardim. 

Os resultados a seguir apresentaram a forma como a população está 

consumindo a água e sua conscientização da crítica situação que se encontra. Para 

dimensionar estes parâmetros, foram atribuídas notas para cada tipo de respostas 

que vão de 0 a 10 pontos, sendo 0 a pior resposta e 10 a que melhor representa um 

uso consciente e sustentável. 
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Gráfico 14 – Análise da conscientização da população francana com relação ao uso 

da água potável. 

Reutiliza a água da máquina ou tanque para 
limpeza? 

Mantem a torneira ligada ao escovar os dentes 

 
Deixa torneira ligada ao lavar louça? Quantos desligam o chuveiro ao ensaboar-se no 

banho? 

  
Mantem a mangueira ligada sem uso? Qual sistema de descarga dos vasos sanitários? 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

As notas atribuídas para cada resposta foram as descritas nas tabelas 

abaixo. A tabela que demonstra quantos da residência desligam o chuveiro ao 

ensaboar-se no banho foi comparada com a pergunta de quantas pessoas residem 

na edificação, o restante foi feito através de conta simples de média de nota geral. 

Ao fazer a média de notas calculou-se uma média de 6,23 pontos. 

 

Tabela 8– Notas atribuídas à conscientização e bom uso da água pelos 
pesquisados. 

Escovar dentes  nota 

Todos da residência 4 0 

Alguns da residência 33 5 

Nenhum da 
residência 

120 0 

 

Reuso  nota 

Sempre 56 10 

As vezes 47 6 

Raramente 13 3 

Nunca 41 0 
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Mangueira ligada nota 
Sim 4 0 

Não 149 10 

Não sabe 
responder 

4 0 

 

Vaso 
 

nota 
Caixa de descarga elevadas 
presas na parede 

12 10 

Caixa de descarga acoplada 
ao vaso 

34 10 

Válvula de descarga (Hidra) 111 0 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No caso do vaso sanitário, houve uma valorização para quem possui 

em casa, dispositivos que gastam menos água e atendem à norma NBR 5626:1998 

em seu item 5.5.5, o qual recomenda que dê preferência a sistemas que 

desperdiçam menos água. 

A economia em cada uma destas atitudes descritas acima pode ser 

significante. No caso do reuso da máquina, considerando uma máquina de 5 Kg, 

economiza-se 135 litros por vez; ao escovar os dentes com a torneira fechada, a 

economia é de 11,5 litros; ao lavar a louça, 97 litros de economia; tomando o 

cuidado com a mangueira pode-se economizar 96 litros por dia; no banho, ao fechar 

a torneira para ensaboar-se, a economia é de 90 litros por banho; e no vaso, se o 

dispositivo for através de válvula de descarga (tipo Hydra), o consumo, com um 

acionamento de 6 segundos, vai de 10 a 14 litros e, se for caixa de descarga, este 

consumo cai para 6 economizando 8 litros por acionamento. 

Com relação aos vazamentos que desperdiçam muita água, apenas 21 

dos respondentes disseram que ocorreu vazamento uma vez no ano sendo que a 

grande maioria consertou por conta própria. Os reparos a serem realizados entre o 

cavalete de medição da Sabesp e a residência, são de responsabilidade do 

morador, apenas os reparos antes da água chegar no cavalete é que são de 

responsabilidade da Concessionária. 

Louça 

 
nota 

Sim 18 0 

Não 132 10 

Não sabe 
responder 

7 0 

Banho 
 

nota 
1 15 8* 

2 15 10 

3 6 10 

4 4 10 

5 1 10 

Mais de 5 1 10 

Nenhum dos 
moradores 

11
5 

0 

*comparado com a quant. de 
pessoas na edificação 
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Ao verificar-se a qualidade do serviço prestado, foram realizados três 

questionamentos: um quanto a pressão disponível em torneiras que estão ligadas 

diretamente da água que vem da rua; outra com relação a cor, pois caso a dosagem 

do cloro esteja acima do normal, a água sai esbranquiçada e neste caso interfere na 

próxima questão a qual refere-se ao sabor. A água não pode ter cor ou sabor 

desagradável de acordo com parâmetros da CETESB. 

Gráfico 15 – Respostas sobre a qualidade do serviço de distribuição de água na 

cidade de Franca SP 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Comparando com o resultado do diagnóstico dos serviços de água e esgoto 

realizado pelo SNIS referente ao ano de 2013, o cloro residual não foi encontrado 

nenhum fora do padrão das duas mil cento e onze (2111) amostras analizadas; a 

turbidez, que deixa a água com cor mais escura, obteve sete (7) amostras fora do 

padrão e coliformes totais, quatro (4) amostras fora do padrão. 

Na pesquisa de satisfação realizada pela agencia reguladora Arsesp, a 

qual por meio de questionário, considerando 7% de margem de erro e 95% de nível 

de confiança aplicado a 203 pessoas em diferentes regiões da cidade de acordo 
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com os setores censitários, a avaliação fnal dos serviços de acordo com a visão dos 

participantes da pesquisa foi o apresentado na figura 22 a seguir: 

Figura 22 – Quadro resumo da pesquisa de satisfação da Aserp 2013. 

 

Fonte: Arsesp, 2014. 

Os resultados obtidos na avaliação do gosto da água foi de 85%, 

transparência 79% e pressão, 79% também, coincidindo com as respostas da 

pesquisa realizada neste trabalho. 

Dos 157 participantes do questionário, 70 definiram o sistema de 

abastecimento de sua residência como muito bom e não tivemos nenhuma 

respostas no item “ruim”. Com o gráfico abaixo e atribuindo 100% para as avaliações 

“excelentes”, 75 para as “muito bom”, 50% para “bom” e 25% para “razoável”, 

verificou-se um índice de satisfação de 72% no universo desta pesquisa. 

 

Gráfico 16 – Satisfação com o sistema de abastecimento da edificação. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Neste gráfico da Figura 23 percebe-se que a região de Franca, com 

altitude de 1000 metros com relação ao nível do mar, está a aproximadamente 250 

metros acima do Rio Sapucaí, o novo manancial a ser utilizado por Franca para 

abastecimento da população. Com relação ao aquífero, ao contrário da cidade de 

Bom Excelente Muito Bom Razoável

46

36

70

5
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Ribeirão Preto que está em situação bastante favorável, Franca, além de distar 550 

metros do nível dinâmico de água, do arenito Botucatu, seriam necessários 19 poços 

para atender a ampliação necessária do abastecimento da cidade. 

 

Figura 23: Gráfico com altitude das cidades da região e profundidade do aquífero. 

 

Fonte: SABESP, 2014. Adaptado pela autora. 

 Esta análise comprova e reforça a inviabilidade encontrada no projeto 

realizada pela SERETE S.A. Engenharia no ano de 1976 quando iniciava a 

concessão da SABESP. 

A pesquisa demonstrou a relevância de a sua delimitação ser na 

cidade de Franca, pois ela, conforme mapa abaixo demonstra estar entre as maiores 

cidades do Estado.  
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Figura 24: Mapa do Estado de São Paulo - densidade demográfica dos Municípios 

 
Fonte: IBGE, 2010. Adaptado pela autora 
 

A tabela 9 e o gráfico 17 a seguir apontam que depois de 2007, ano de 

assinatura do novo contrato de concessão dos serviços de água e esgoto da cidade 

de Franca, as projeções da população constantes deste contrato, indicavam um 

maior crescimento, porém mesmo assim a cidade passa por um momento de falta de 

água suficiente para abastecer toda a população em momentos de pico de consumo. 

Gráfico 17 – Taxa de crescimento e aumento populacional da cidade de Franca SP 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 9 - Taxa de crescimento populacional anual da cidade de Franca em 
porcentagem. 

Ano População 
Tx. Cresc. 
Anual (%) 

1903 8000   

1913 10000 2,26 

1934 18072 2,86 

1940 20568 2,18 

1950 27715 3,03 

1970 88130 5,95 

1980 143125 4,97 
1991 233.098 4,53 
1996 265.583 2,64 
2000 287.737 2,02 
2007 319.094 1,49 
2010 318.640 -0,05 
2014 339.461* 1,60 

*População estimada pelo IBGE    
  Fonte: IBGE adaptado pela autora, 2014. 
 
Fórmula utilizada para o cálculo da taxa de crescimento: 

01 = 234567
�89 − 1: × 100 

 
O novo sistema necessário para atender a demanda deste crescimento 

era para estar em funcionamento desde o ano de 2011, porém as previsões 

informadas são para o ano de 2016 para conclusão das obras. Existe a previsão de 

perfuração de mais dois poços profundos na cidade de Restinga como forma de 

contingência para tentar esperar o Sistema Sapucaí-Mirim passar a atender a 

população.  

A Figura 25 ilustra, através de análise da área urbana da cidade ao 

longo dos anos e da projeção de ocupação até 2036 em azul, de que forma se deu o 

desenvolvimento e o crescimento da cidade. 
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Figura 25 - Mapa da cidade de Franca com a expansão urbana ao longo dos anos. 

Distrito

Industrial

Jd. Paineira

Jd. Pulicano

Jd. Aeroporto III

Jd. Paulistano

EXPANSÃO URBANA - L.C. Nº 050/ 2003

LEGENDA:

EXPANSÃO URBANA - L.C. Nº 140/ 2009

EXPANSÃO URBANA - L.C. Nº 235/ 2013

ÁREAS DAS BACIAS DE DRENAGEM DO RIO CANOAS E
CÓRREGO POUSO ALEGRE - Lei Municipal - 4.240/1992 e
4.420/1994

MANCHA URBANA EM 1903

MANCHA URBANA EM 1975

CENTRO

 
Fonte: FRANCA, adaptado pela autora, 2014. 

  Nos anos de 1975 e 2006 não havia ainda ações mais efetivas com a 

manutenção do sistema de captação de água para a cidade. Já a área de expansão 

urbana prevista para o ano de 2036 está mais concentrada ao nordeste e leste, pois, 

na região noroeste está a bacia hidrográfica pertencente ao local de captação de 

água do Rio Canoas, atual manancial da cidade, chamada “área de proteção da 

bacia do Canoas”.  

Com a verificação de todos os dados coletados nas entrevistas e 

pesquisas realizadas ao longo do trabalho e montados diagnósticos e comparações 

de todos os resultados, podem ser elaboradas as conclusões do trabalho.  
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CONCLUSÕES 

 

 

As conclusões buscaram responder os tópicos levantados no presente 

trabalho. Estas foram obtidas baseadas na fundamentação teórica através da 

revisão bibliográfica, coleta de dados secundários do sistema nacional de 

informação sobre saneamento (SNIS); da SABESP; do instituto Trata Brasil; da 

agência Nacional das águas (ANA); CETESB e DAEE, das entrevistas com a 

gerência e corpo técnico da Sabesp, das entrevistas com o Secretário e corpo 

técnico da Prefeitura e da aplicação do questionário à população consumidora.  

 O sistema de abastecimento de água na cidade de Franca, conforme 

descrito no capítulo 1, item 1.3, passou por várias etapas difíceis ao longo dos anos 

devido ao seu relevo acentuado, bem como pela altitude de Franca com relação aos 

mananciais e ao aquífero (SABESP, 2014). 

O problema do abastecimento de água na cidade, principalmente entre 

a década de 1930 e 1950, foi basicamente em virtude do mau aproveitamento dos 

mananciais existentes. Foram vários os relatos da imprensa francana, denunciando 

o desperdício nos sistemas de captação utilizados na época. Desperdício esse 

provocado pelo pouco volume armazenado pelas barragens agravados pelas 

grandes perdas de água neste sistema e na rede de distribuição devido a falta de 

investimentos em manutenção. 

A partir de 1953, houve uma sensível diminuição das reclamações nos 

noticiários com relação a falta d’água, pois o setor responsável na época utilizou as 

águas do Rio Salgado, ampliando a capacidade de armazenamento de suas 

barragens, adicionando novos motores e recondicionando a tubulação 

comprometida. 

O grande salto no sistema de abastecimento de água em Franca 

ocorreu na segunda metade da década de 1970, quando o Prefeito da época 

transfere a concessão desse serviço à Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (Sabesp), em virtude da falta de recursos do município em 

continuar mantendo esse serviço. 
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  A cidade sempre sofreu pressões constantes para as soluções no 

abastecimento ao longo da história e, com isto, ocupa hoje, de acordo com o 

Instituto Trata Brasil, o primeiro lugar no ranking de saneamento do País sendo a 

vigésima primeira maior cidade do estado de São Paulo estando entre as maiores 

cidades do Estado, como mostrado na figura 24. Neste estudo com base nos dados 

fornecidos pelo sistema nacional de informações sobre saneamento (SNIS), revela 

que Franca tem 100% de atendimento com água e esgoto e, com relação a estes 

serviços, obteve a maior nota entre os seis primeiros. Possui a quarta maior tarifa 

cobrada, porém, quando o item analisado foi o investimento versus arrecadação, a 

nota foi uma das piores. Este fato merece ser investigado e analisado, ao passo que 

tal atitude pode ser um fator agindo contra o desenvolvimento da cidade.   

A cidade ao longo dos 107 anos que se tem conhecimento da 

população teve em seus 67 anos uma curva ascendente de taxa de crescimento 

anual, chegando ao auge de crescimento em torno dos anos 70 e 80, voltando a 

aumentar a taxa após o ano de 2010. A população, com exceção da contagem do 

ano de 2007, vem crescendo cada vez mais demonstrando a necessidade de uma 

infraestrutura capaz de atender a esse crescimento.  

Somente nos anos de 2013 e 2014, vinte e quatro (24) novos 

loteamentos foram aprovados na Prefeitura. São três mil seiscentos e trinta e seis 

(3636) novos lotes que serão implantados até 2016, considerando que o loteador 

pode demorar até dois anos para implantar o loteamento. Sendo assim, seriam 

necessários 35,6 l/s para atender esta população de imediato, sabendo que 30% 

dos loteamentos são ocupados já de início. Porém, devido à demanda por casas 

populares na cidade, sete destes empreendimentos são destinados a esta 

população devendo ser quase que totalmente ocupados implicando em maior 

necessidade de água.  

Com isto, verificamos que os mananciais existentes são insuficientes 

para atender a cidade com água tratada inclusive nos períodos de seca neste 

momento. 

Apesar do valor investido no sistema de sessenta e cinco milhões de 

reais (65,4 milhões) no ano de 2013 contra trinta e um milhões (31,86 milhões) no 

ano de 2012, tal investimento, efetivamente não supriu as necessidades da 
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população no momento mais crítico do abastecimento da cidade, que é da segunda 

quinzena de setembro à primeira quinzena de novembro conforme entrevista. No dia 

17 de setembro de 2014, noventa mil moradores já estavam sem água devido à 

baixa de 40 % na vazão dos mananciais e esta situação se estendeu até o final do 

ano. A Concessionária durante este período realizou várias ações para tentar 

minimizar a escassez.  

O plano de contingência constante do Plano de Saneamento Municipal 

(FRANCA, 2007), apontava as seguintes ações no caso de deficiências de água nos 

mananciais em período de estiagem (ANEXO I): 

- Verificação e adequação de plano de ação às características da 

ocorrência; 

- Comunicação à população / instituições / autoridades; 

- Comunicação à polícia; 

- Deslocamento de frota de caminhões tanque; 

- Transferência de água entre setores e abastecimento.  

A resposta a entrevista com engenheiros da Concessionária atestou 

que além destes, foram efetuados outros planos como: - Captação de água nas 

represas próximo ao sistema de tratamento de água da cidade; - Plano de 

conscientização em todas as escolas públicas e algumas privadas a cerca da 

importância da economia da água em tempos de crise; disponibilização de água 

vinte e quatro horas na porta do sistema de tratamento de água; ampliação do 

sistema de tratamento para diminuir o tempo de tratamento com eficiência. 

Mesmo neste momento de crise hídrica a Concessionária não foi 

omissa e manteve a qualidade da água no atendimento à população, porém a 

quantidade não foi suficiente. Se o novo sistema Sapucaí-Mirim estivesse pronto 

conforme primeira previsão, a cidade não teria tido problemas com o abastecimento. 

A população de Franca, de 2009 até 2012 somente aumentou o 

consumo per capita chegando a 168,4 litros por habitante dia (l/hab.dia), talvez pela 

sensação provocada pela Concessionária da segurança de garantia do 

abastecimento e da qualidade dos serviços prestados ao longo dos anos. Em 2014, 

tivemos três informações na pesquisa: 1) uma média do ano de 158 l/hab.dia; 2) 

uma no mês de dezembro de 143 L/hab.dia; 3) outra em setembro no auge da crise 
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de 170 l/hab.dia. As respostas ao questionário aplicado à população com relação ao 

consumo de água, como foram a partir de dezembro de 2014, a população não mais 

lembrava da crise, aliado a isto, o alto índice de temperatura, onde atingimos a 

segunda maior temperatura histórica apenas em 19 dias do ano, o consumo por 

pessoa no dia chegou a 178 litros. Ficou constatado então que a população 

francana, no geral, não está fazendo sua parte no que se refere à economia de 

água. 

A pesquisa mostrou que de 0 a 10, a população tirou nota 6,23 nas 

ações para evitar racionamento. Considerando a análise dos resultados 

apresentados no capítulo anterior e os dados oficiais de 2010 de população de 

318.640 (IBGE, 2010) e de 120.670 ligações de água, a economia de água que 

poderia ser realizada pela população é a seguinte:  

- A pesquisa apresentou que 3% da população ainda deixa mangueira 

ligada sem uso e isto equivale, com a utilização da mangueira uma vez ao dia, a um 

desperdício de 242 litros por segundo (l/s); 

- Já 73% da população não desliga o chuveiro ao ensaboar-se no 

banho, considerando um banho por dia, isto equivale a uma economia de 4 l/s; 

- A reutilização da água utilizada para lavar roupas, considerando que 

cada ligação lave a roupa ou encha a máquina três vezes por semana e pudesse 

reutilizar ao menos a metade da capacidade da máquina, representaria uma 

economia de mais de 17 l/s; 

- Na escovação dos dentes, se considerarmos uma média de duas 

vezes por dia e desconsiderando os que responderam que alguns da residência 

deixam a torneira ligada ao escovar os dentes, a economia seria de 3 l/s; 

Com estas pequenas ações do dia-a-dia a economia seria de 266 l/s, o 

suficiente para atender 72 mil pessoas, lembrando que a vazão total de produção da 

cidade, fora de época de racionamento, é de 1000 l/s.  

Se olharmos o desenvolvimento pela visão de Spence (2011) 

constatamos que, se uma comunidade for privada do sistema de abastecimento de 

água, ela será privada de sua liberdade e consequentemente, do desenvolvimento e, 

se esta situação de escassez pela qual Franca está passando se transformar numa 

constante, a cidade passará por problemas de desenvolvimento social e urbano.  
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Sob a ótica de Braga (2009), o crescimento dos bairros de Franca não 

significa desenvolvimento quando não vêm atendidos por toda infraestrutura. No 

caso de Franca, todos os bairros novos da cidade possuem esta infraestrutura 

inclusive sistema de abastecimento de água potável. Com o novo sistema Sapucaí-

Mirim em atividade, a população será atendida com água suficiente, assim deixando 

de impactar o desenvolvimento.  

Vimos através do mapa de setorização de distribuição de água da 

companhia (figura 20) que o que define sua divisão são altitude e desnível entre 

reservatórios e as casas, também com o mapa indicando os bairros que sofreram 

com a falta d’água (figura 21) que o que difere dos outros bairros onde não houve 

problemas foi a altitude, desnível e distância dos reservatórios de distribuição. 

Portanto, o sistema de abastecimento de água da cidade de Franca serve a todas as 

classes sociais independente da região auxiliando na diminuição da desigualdade e 

injustiça social e consequentemente trazendo desenvolvimento sob esta vertente. 

Com relação à cultura da sociedade, pudemos perceber que ainda falta 

muito comprometimento da população francana. As pessoas são individualistas e 

não trabalham pelo todo enquanto não sentem fisicamente ou financeiramente que o 

problema da escassez é mais realidade do que imaginam. A sensação na cidade é 

que estamos fora da zona de perigo. Este fator concorre para atravancar o 

desenvolvimento. 

A pesquisa mostrou que a cidade de Franca, principalmente por não 

estar em operação o novo sistema de captação e ainda, neste ano de 2015 até mais 

da metade do mês choveu apenas 20 mm contra os 130 mm do ano passado aliado 

a uma temperatura que bate um novo recorde histórico como o segundo dia mais 

quente da história das medições, tudo leva a crer que teremos um novo ano com 

escassez de água, o que provavelmente, afetará diretamente a qualidade de vida e 

a economia local da cidade. 

O índice de perdas de água na distribuição demonstra o desperdício da 

água potável que deveria estar atendendo a população, mas está indo literalmente 

para o ralo. Concluímos que tanto as informações coletadas através dos dados 

secundários quanto das entrevistas com a Concessionária demonstram que esta é 

uma preocupação da empresa. Vimos que as ações estão sendo tomadas para 
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diminuição deste índice, pois em 2012, de 26,18% abaixou para 23,67% em 2013 

contra uma média nacional de 37% de perda.  

  Ao percorrer a história da água, e através da análise das pesquisas, 

entrevistas e dados secundários, pudemos entender a situação atual que nos 

deparamos. Atualmente, população, empresas e municípios estão desenvolvendo 

planos de conscientização instalando bônus financeiro para que ocorra a economia 

da água, tudo para tentar minimizar uma situação catastrófica existente. Quando 

ficamos sem água ou quando dispomos de água de má qualidade, é que 

percebemos como este bem natural é tão importante em nossa vida, e, a 

inobservância de um sistema de gestão integrada e consciente, pode levar a 

conflitos gravíssimos. 

 Há muito que investigar e, a contar com os últimos acontecimentos 

com relação à água no mundo, onde séries históricas estão tendo seus recordes 

quebrados, como é o exemplo de São Paulo, ou mesmo em outros estados ou 

países enfrentando problemas de mesma ordem, buscou-se com esta pesquisa 

constatar que o sistema de abastecimento de água está diretamente ligado ao 

desenvolvimento econômico, social e urbano de uma comunidade.  
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APÊNDICES 

APENDICE A – questionário aplicado à população 
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APENDICE B – Primeiro questionário estruturado para entrevista com gerente 
da concessionária e engenheiro civil. 
 
À 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp 
Unidade de Negócio Pardo e Grande 
Unidade de Atendimento Departamento Distrital de Franca 
Av. Dr. Flávio Rocha, 4.951 – Franca 
 

1. Qual a distância e desnível dos mananciais utilizados nos dias atuais 

para o abastecimento de água da cidade de Franca? E quais os 

diâmetros das adutoras? 

2. Como são os sistemas de captação dos Rios Canoas e Pouso alegre? 

Como será no Rio Sapucaí? 

3. Qual a profundidade e vazão do poço artesiano perfurado em Restinga? 

Qual o tratamento que a água recebe? 

4. Qual a quantidade de elevatórias de água bruta e de água tratada 

existente em Franca? 

5. Quantos reservatórios existem na cidade e qual a localização e condição 

de apoio (enterrados, semi-apoiados e elevados) deles? 

6. Qual a média de vazão consumida na cidade e qual o horário de pico de 

consumo? 

7. Quais os resultados da pesquisa de satisfação contratada pela 

SABESP? 

8. A SABESP capta a vazão outorgada dos mananciais? 

9. Quantos funcionários engenheiros civis que trabalham com o sistema de 

abastecimento de água em Franca? 

10.  O que a Sabesp tem feito para diminuir as perdas físicas e 

administrativas de água? 

11.  Existem áreas da cidade com deficiência no abastecimento? 
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RESPOSTAS – APENDICE B 

 

1. Qual a distância e desnível dos mananciais utilizados nos dias atuais para o 
abastecimento de água da cidade de Franca? E quais os diâmetros das 
adutoras? 

 
 

 
 
 
Cota ETA Redentor 1.040,54 
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2. Como são os sistemas de captação dos Rios Canoas e Pouso alegre? Como será 
no Rio Sapucaí? 

 
Ver pagina 65 plano de saneamento de Franca 
 
 

3. Qual a profundidade e vazão do poço artesiano perfurado em Restinga? Qual o 
tratamento que a água recebe? 

Poço P1 Restinga –  
 
Profundidade = 385m 
 
Tratamento – Cloro + Fluor 
 

 
4. Qual a quantidade de elevatórias de água bruta e de água tratada existente em 

Franca? 
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5. Quantos reservatórios existem na cidade e qual a localização e condição de 
apoio (enterrados, semi-apoiados e elevados) deles? 
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6. Qual a média de vazão consumida na cidade e qual o horário de pico de 
consumo? 

 
A media de consumo nos últimos 12 meses foi de 1.730.147m³ 
O horário de pico de consumo vai das 18:00 as 20:00 horas 

 
7. Preciso da caracterização da empresa de Franca para mencionar no estudo de 

caso. 
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Pesquisa satisfação 
 
http://www.datametrica.com.br/detalhes-de-depoimento/?id=30 
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APENDICE C – Segundo questionário estruturado para entrevista com técnicos 
da concessionária e engenheiros civis. 
 
À 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp 
Unidade de Negócio Pardo e Grande 
Unidade de Atendimento Departamento Distrital de Franca 
Av. Dr. Flávio Rocha, 4.951 – Franca 
 
 
Prezado Senhor, 
 
Venho solicitar a essa Companhia o fornecimento das seguintes informações para viabilizar a 
pesquisa acadêmica para obtenção do título de mestre em desenvolvimento regional: 
 

1. – Quais mananciais estão sendo utilizados hoje para o abastecimento da 

cidade? 

2. - Qual a capacidade (vazão) de cada um?  

3. - Quais os meses mais críticos para abastecimento de água em Franca? 

4. – De acordo com as informações disponibilizadas pela SABESP ao SNIS 

(Sistema Nacional de informação sobre o Saneamento) seria possível informar 

antecipadamente o investimento realizado no sistema de abastecimento de 

água no ano de 2014? (Eu tenho as informações até 2013) 

5. – De acordo com as informações disponibilizadas pela SABESP ao SNIS 

(Sistema Nacional de informação sobre o Saneamento) seria possível informar 

antecipadamente quantas paralizações houve no sistema de abastecimento de 

água no ano de 2014? E quantas economias foram atingidas por estas 

paralizações? 

6. - Qual ação para redução de perdas na distribuição de água? 

7. - Quais bairros que passam por algum tipo de problema com relação ao 

abastecimento de água? Qual o motivo? 

8. - Qual a população consumidora (2014)? Quantas ligações ativas de água 

(2014)? 

9. – Qual o consumo per capta atual da população francana? 

10. – Poderia me fornecer o Mapa com a divisão por sistemas de abastecimento e 

o número de ligações por sistema? 
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RESPOSTAS - APENDICE C 

 

1. Quais mananciais estão sendo utilizados hoje para o abastecimento da 

cidade? 

• Rio Canoas 

• Ribeirão Pouso Alegre 

• Poço P1 – Restinga 

• Poço P2 – Restinga 

• Obs.: em 2016 deverá entrar em operação o sistema produtor Sapucaí-

Mirim. 

2. Qual a capacidade (vazão) de cada um?  

• Rio Canoas: período úmido (920 L/s); período seco (760 L/s); ano de 2014 

com excepcional estiagem (550 L/s). 

• Ribeirão Pouso Alegre: período úmido (220 L/s); período seco (85 L/s). 

• Poço P1 – Restinga: 25 L/s. 

• Poço P2 – Restinga: 43 L/s. 

3. Quais os meses mais críticos para abastecimento de água em Franca? 

Da 2ª quinzena de setembro à 1ª quinzena de novembro. 

4. De acordo com as informações disponibilizadas pela SABESP ao SNIS 

(Sistema Nacional de informação sobre o Saneamento) seria possível 

informar antecipadamente o investimento realizado no sistema de 

abastecimento de água no ano de 2014? (Eu tenho as informações até 

2013) 

Não temos ainda essa informação, que somente é divulgada após o 

fechamento do balança anual que deverá no final de março/15. 

5. De acordo com as informações disponibilizadas pela SABESP ao SNIS 

(Sistema Nacional de informação sobre o Saneamento) seria possível 

informar antecipadamente quantas paralizações houve no sistema de 

abastecimento de água no ano de 2014? E quantas economias foram 

atingidas por estas paralizações? 

As paralisações (interrupções) divulgadas no SNIS são as que 

ultrapassaram seis horas, ou seja, imóveis que ao longo do ano ficaram mais 

de seis horas sem água. De acordo com as regras do sistema nacional de 

informações, se um mesmo imóvel sofreu, por exemplo, duas vezes no ano a 

interrupção esse imóvel é contado duas vezes.  



136 
 

O ano de 2014 foi marcado por uma acentuada escassez hídrica não 

verificada em décadas anteriores, fato que os indicadores de interrupções no 

fornecimento de água de Franca neste ano saíram totalmente fora da sua 

curva histórica.  

Os números são os seguintes: 

• 117 interrupções; 

• 574.676 imóveis atingidos. Lembrando que um mesmo imóvel pode ser  

somado quantas vezes sofreu desabastecimento por mais de seis horas. 

Considerando que temos 123.322 ligações de água na cidade, na média um 

mesmo imóvel ficou sem abastecimento mais de quatro vezes durante o 

ano. 

6. Qual ação para redução de perdas na distribuição de água? 

As ações de combate às perdas de água, sejam perdas reais 

(vazamentos em redes e ramais) ou perdas aparentes (volume de água 

efetivamente consumido nos imóveis que não é contabilizado, principalmente 

devido a fraudes e roubos e à submedição dos hidrômetros), são ações 

continuadas, ou seja, são atividades realizadas continuamente e que não se 

esgotam em um período de tempo definido. 

Na cidade de Franca esse programa continuado de combate a perdas 

foi implementado mais efetivamente a partir do ano de 1996, tendo avançado 

ano após ano em seus resultados. 

Além da infraestrutura de controle e monitoramento já instalada (Centro 

de Controle Operacional; subdivisão do sistema de distribuição em setores 

definidos e controlados; implantação de distritos pitométricos; dentre outras) as 

principais atividades realizadas de combate a perdas, cuja intensidade varia a 

cada ano em função de parâmetros de controle, são: 

• Manutenção, substituição e instalação de micromedidores, objetivando 

manter os hidrômetros em adequado funcionamento; 

• Pesquisas rotineiras e Correções de vazamentos: redução no tempo de 

correção de vazamentos visíveis e desenvolvimento de pesquisas para 

detectar vazamentos não visíveis; 

• Aferição rotineira de macromedidores e substituição quando necessário; 

• Renovação continuada do parque de redes de distribuição e ramais 

prediais; 

• Ampliação da quantidade de distritos de medição e controle; 
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• Controle de pressões no sistema de distribuição. 

7. Quais bairros que passam por algum tipo de problema com relação ao 

abastecimento de água? Qual o motivo? 

Não há bairros na cidade com problemas de abastecimento de água. O 

sistema de distribuição é totalmente setorizado sendo possível a realização de 

manobras a partir do Centro de Controle Operacional de forma a evitar que 

alguma região seja mais prejudicada. 

Evidente que, em casos de manutenções nas redes principais dos 

diversos setores de distribuição, ou, algum problema momentâneo com a 

produção de água (danos em equipamentos; enchentes; estiagens rigorosas) 

as partes mais altas dos bairros, são as primeiras a sentirem alguma 

dificuldade. No entanto, a possibilidade de manobras que o sistema permite 

acaba por possibilitar uma distribuição equilibrada, de forma equitativa.  

8. Qual a população consumidora (2014)? Quantas ligações ativas de água 

(2014)? 

  

9. Qual o consumo per capta atual da população francana? 

 

Periodo L p/ habitante/dia

dez/13 166

dez/14 143

Med/13 160

Med/14 158

Fonte: Sabesp Franca

FRANCA

Recomendado pela ONU

120 L por habitante dia  

 

10. Poderia me fornecer o Mapa com a divisão por sistemas de 

abastecimento e o número de ligações por sistema? 

(Engª MôNICA.) 

  

 

População Atendida 324.154

Total de ligações de Água 123.322

Total de ligações de Esgoto 120.921

Fonte: Sabesp Franca

FRANCA
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APENDICE D – Terceiro questionário estruturado para entrevista com técnicos 
da Prefeitura de Franca. 
 
À 
Prefeitura Municipal de Franca 
Secretaria de Planejamento Urbano 
 
 
Prezado Senhor, 
 
Venho solicitar a essa Secretaria o fornecimento das seguintes informações para viabilizar a 
pesquisa acadêmica para obtenção do título de mestre em desenvolvimento regional: 
 

1. O mapa de zoneamento da cidade com a distinção do que a Prefeitura entende 
por região norte, sul, leste, oeste e centro. 

2. O mapa mais antigo da cidade antes de 1975, um mapa do ano de 2006 e um 
mapa com o limite do plano de expansão da cidade. 

3. O número de lotes e área total dos loteamentos da lista anexa (3). 
 
 
Estes mapas e informações vão auxiliar a embasar minhas conclusões sobre a necessidade de 
abastecimento de água da cidade ao longo dos tempos, bem como comprovar se a adoção de 
concessão dos serviços foi benéfica para a cidade trazendo desenvolvimento entre outras. 
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ANEXOS 

ANEXO I – quadro contendo plano de contingência da Sabesp para casos de 
falta d’água. 
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ANEXO II – tabela dos loteamentos aprovados em Franca (1925-2004). 
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ANEXO III – tabela dos loteamentos aprovados em Franca (1996-2014) 
fornecido pela Prefeitura. 

ANO LOTEAMENTO Nº LOTES ÁREA (M²) 

2014 

REC. CAMPESTRE OURO VERDE - GLEBA II     

PARQUE FREEMONT 1   

RES. VILLA DA MATA 22 20003,04 

RES. FERRACNI 305 123165,03 

RES. RUBI 160 10793,27 

CAMPESTRE REAL 12 75227,00 

RES. COPACABANA I 88 8375,73 

RES. COPACABANA II 174 16535,19 

RES. COPACABANA III 144 15114,57 

REC. ESPERANÇA     

VILA PIEMONTE I 249 241457,99 

RES. IVAN POLO     

RES. CAMPESTRE RECANTO ESPERANÇA 27 152940,00 

JD. STEPHANI 21 8609,00 

PROL. JD. ANGELA ROSA II 82 36096,00 

2013 

RES. SÃO PAULO 21 14164,06 

RES. SÃO PAULO II 58 20853,15 

RES. FERRACINI 305 123665,36 

RES. IRINEU ZANETTI 926 478387,80 

JD. COPACABANA 3 50201,90 

RES. ADRIANO FERREIRA 28 9895,65 

ESPLANADA PRIMO MENEGHETTI II 708 280990,97 

RES. OLIVITO 261 227415,78 

REC. CAMPESTRE OURO VERDE 42 198852,37 

2012 

JD. SANTA LÚCIA 980 279474,42 

JD. TRÊS COLINAS 229 108777,00 

VILLA TOSCANA 326 117309,25 

JD. JOÃO LIPORONI 725 154547,73 

VILLAGE SANTA GIORGINA 242 231182,38 

2011 
RES. SÃO JERÔNIMO  458 226713,66 

VEREDAS DE FRANCA 308 246849,00 

2010 

VILA TÓTOLI 206 98970,00 

JD. PIRATININGA II 342 111442,40 

VILLA SÃO VICENTE 139 125765,00 

VILLAGIO MUNDO NOVO 530 335255,00 

2009 DESM. DINFRA V   4665,00 
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DESM. DINFRA VI   4018,35 

DESM. DINFRA VII   6708,91 

DESM. CHÁCARA BELA VISTA   60500,00 

PROL. VILA ISABEL   4045,93 

RES. ZANETTI 770 34745,22 

DESM. VILA SANTOS DUMONT   1599,00 

2008 

RES. ANA HELENA 108 49003,95 

JD. ELISA 155 70671,33 

DESM. RES. DOM BOSCO - GLEBA II   3063,12 

RES. PALERMO CITY 511 243799,00 

RES. RODRIGO SALLOUM 66 31380,67 

DESM. JD. SANTA ANITA     

2007 

RES. VILA TÓTOLI 206 98970,00 

RES. PERES ELIAS 472 201130,00 

DESM. PQ. EMPRESARIAL GUANABARA I   11977,60 

DESM. PQ. EMPRESARIAL GUANABARA II   11977,60 

PROL. RES. ANA DOROTHÉA 209 96943,43 

DESM. JD. FREITAS DINIZ   20000,00 

RES. ALTO DA VILA APARECIDA 54 25397,00 

2006 

PROL. PQ. DAS ESMERALDAS 701 313973,77 

POLO INDUSTRIAL AMAZONAS I 62 134922,07 

RES. PALERMO 383 217800,00 

JD. PIRATININGA 850 431250,00 

RES. SANTA CLARA 212 78564,66 

CJ. HAB. FRANCA I (CDHU)     

DESM. DOM BOSCO GLEBA III   4290,60 

RES. MEIRELLES 569 348788,00 

2005 

FRANCA POLO CLUBE 609 157931,45 

JD. DAS CANDEIAS 11 8040,15 

RES. SAN DIEGO 160 106274,00 

2004 

RES. ENGENHO QUEIMADO 95 36098,00 

DISTRITO INDUSTRIAL ONOFRE JACOMETI 146 242000,00 

DISTRITO INDUSTRIAL ABDALLA HAJEL 112 209235,20 

POLO INDUSTRIAL ABÍLIO NOGUEIRA 121 123615,17 

CHÁCARAS RESIDENCIAIS ANA DOROTHÉA 90 320756,93 

PROL. VILA HÍPICA 44 46463,00 

PQ. MOEMA 431 230224,00 

RES. ANA TERRA 1014 385185,00 

2003 VILA LEÔNCIO 9 2,785,57 
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CH. VALE BELO 14 96800,00 

RES. VILLAGIO SAN RAFAELLO 46 15646,83 

JD. BONSUCESSO 496 247197,00 

RES. JÚLIO D'ELIA 234 86571,20 

RES. ITAPUÃ 167 74415,85 

2002 

JD. VERA CRUZ III 406 125804,00 

POLO INDUSTRIAL SÃO BERNARDO 84 118642,00 

RES. SÃO DOMINGOS 60 27980,00 

JD. PAULO ARCHETTI 257 120099,50 

RES. VENEZA I 

78 22923,00 RES. VENEZA II 

RES. VENEZA III 

RES. AMAZONAS 697 481155,12 

VILA MONTE VERDE 21 90077,71 

CH. SÃO PAULO 17 3900,00 

RES. SÃO VICENTE 227 96548,04 

RES. DOURADO 266 145964,00 

2001 

RES. COLINA DO ESPRAIADO 250 116714,83 

JD. LUIZA II 1504 676459,57 

RES. JOSÉ DE CARLOS 832 80235,50 

JD. PULICANO 961 462462,00 

2000 

RES. ANA DOROTHÉA 697 452165,12 

RES. SINSAÚDE 227 96548,04 

PQ. FRANVILLE 295 119003,00 

RES. JD. CANADÁ 38 242000,00 

VILLA REAL 377 125484,00 

RES. CHICO NECA 250 116714,83 

1999 

DESM. NÚCLEO AGRÍCOLA ALPHA     

RES. FLAMBOYANT 56 20000,00 

RES. ATLANTA PARK 85 39447,07 

JD. SIMÕES 306 99919,80 

PROL. REC. ELIMAR 284 159823,00 

DESM. CH. SANTA MARIA 19 6595,18 

JD. SAMELO V 341 133100,00 

JD. CAMBUÍ 1551 591639,00 

1998 

DESM. DINFRA   29833,08 

DESM. VILA TOTOLI   5160,00 

PROL. JD. SANTA BÁRBARA 434 132880,00 

RES. JOVITA DE MELO 248 80235,50 
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REC. ELIMAR II 490 246311,66 

DESM. CH. VL. SANTA RITA   5237,39 

PQ. JOÃO LEITE 124 51,270,35 

JD. SAMELO IV 167 90562,00 

RES. OSWALDO MACIEL -- -- 

DESM. (MSM PROD. P/ CALÇADOS)   19367,00 

1997 PQ. MUNDO NOVO 84 35243,00 

1996 

PROL. JD. MARTINS 124 57750,00 

JD. ZELINDA 375 119550,00 

JD. ELDORADO 112 53820,00 

JD. ANITA 105 61,270,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




