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RESUMO 
 
 

A projeção populacional norteia o Município a estabelecer diretrizes para o sistema de 
abastecimento de água em um determinado período de tempo conforme o seu crescimento. 
Atualmente vários municípios brasileiros estão sofrendo com o período de escassez e esse 
trabalho serve para avaliar as condições atuais do Município de Porto Real e estimar o seu 
crescimento e suas condições para o abastecimento de água em um período de 20 anos. O 
Município de Porto Real possui área territorial de 50,75 km² e está localizado na região do 
Médio Paraíba. Localiza-se nas coordenadas: Latitude sul 22º25'11" S e Longitude oeste 
44º17'25" W. Sua altitude em relação ao nível do mar é de 385 m. A Lei 11.445/2007 define, o 
exercício de titularidade pelo município, conforme seu art. 8º, ao estabelecer que os titulares 
dos serviços públicos de saneamento básico podem delegar: a organização, a regulação, a 
fiscalização e a prestação destes serviços, nos termos do art. 241º da Constituição Federal, 
bem como, do art. 9º da Lei 11.107/2005, Lei dos Consórcios Públicos. Quando o serviço de 
abastecimento de água é prestado de maneira adequada proporciona melhor qualidade de vida 
para a população e a conservação do meio ambiente. Segundo o Ministério das Cidades 
(2012), as ações de saneamento são consideradas preventivas para a saúde quando garantem 
a qualidade da água de abastecimento, a coleta, o tratamento e a disposição adequada de 
dejetos humanos. Estas também são necessárias para prevenir a poluição dos corpos de água 
e a ocorrência de enchentes e inundações. Na cidade de Porto Real, a prestação do Serviço de 
Abastecimento de Água é feita pelo próprio Município. As atividades incluem a operação e 
manutenção das unidades que compõem estes serviços. Com base nas informações 
levantadas, foi efetuado o cálculo da demanda dos serviços de saneamento que depende 
diretamente da população a ser atendida pelos serviços. Nesta projeção, é confrontada a 
capacidade das estruturas existentes com as capacidades necessárias em função do número 
de habitantes ao longo de seu crescimento. Conforme o Censo Demográfico do IBGE, de 2000 
e 2010, foram calculadas as taxas geométricas e aritméticas de crescimento para a população 
total, urbana e a rural do Município. Foi considerado o horizonte de projeto adotando como 
base o ano de 2013 e o fim de plano no ano de 2033. As demandas do serviço de 
abastecimento de água potável são calculadas tendo como objetivo fornecer água em 
quantidade, qualidade e regularidade para a população urbana do Município de Porto Real. 


