
Abastecimento de Água
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Aquíferos da RMRP

Fonte: Cetesb

⮚ Ribeirão Preto e outros municípios estão

localizados na área de recarga do

Aquífero Guarani, onde há maior

vulnerabilidade natural à poluição e um

intenso uso da água subterrânea para o

abastecimento público.



⮚ 19 municípios com manancial somente 
subterrâneo.

⮚ 05 municípios com manancial somente 
superficial.

⮚ 10 municípios com sistema misto de 
abastecimento público.
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Dados municipais sobre os indicadores operacionais 

de água:

Continua...

⮚ Novo Marco Regulatório do Saneamento:
≥ 99% pop. acesso a água potável – urbano + rural.

⮚ Índice de atendimento total de água abaixo da
média do Estado (96,20%).

⮚ Índice de atendimento urbano favorável.
Luís Antônio e Serra Azul < 90%

⮚ Índice de perdas – 07 municípios com índice
superior a 40%, maior do que a média nacional
(39,24%) e estadual (34,94%).
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Fonte: SNIS 2019 

*O município de Dumont não respondeu à pesquisa SNIS 2019. 



Esgotamento Sanitário
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Continua...

Dados municipais sobre os indicadores operacionais de 
esgoto na RMRP:

⮚ Novo Marco Regulatório do Saneamento: ≥ 90%
população com acesso à coleta e ao tratamento de
esgoto – urbano + rural.

⮚ Atendimento coleta > SP (90,28%). 
Tratamento > SP (68,27%).

⮚ SP: 36 municípios sem tratamento – 06 deles na RMRP

Serrana passou a tratar, em 2020, todo seu esgoto, a

partir da construção de uma ETE.
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*O município de Dumont não respondeu à pesquisa SNIS 2019. 

⮚ Novo Marco Regulatório do Saneamento: ≥ 90%
população com acesso à coleta e ao tratamento de
esgoto – urbano + rural.

⮚ Atendimento coleta > SP (90,28%). 
Tratamento > SP (68,27%).

⮚ SP: 36 municípios sem tratamento – 06 deles na RMRP.

Serrana passou a tratar, em 2020, todo seu esgoto, a

partir da construção de uma ETE.



Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da População Urbana de Municípios 
(ICTEM) na RMRP

⮚ ICTEM considera :

A efetiva remoção da carga orgânica pelas Estações de Tratamento (população urbana)

+ observa a coleta, o afastamento e o tratamento

+ atendimento à legislação quanto à eficiência de remoção da carga orgânica (> a 80%)

+ conformidade com os padrões de qualidade do corpo receptor dos efluentes.

Continua...



Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da População Urbana de Municípios 
(ICTEM) na RMRP

Fonte: Cetesb, 2020

⮚ ICTEM considera :

A efetiva remoção da carga orgânica pelas Estações de Tratamento (população urbana)

+ observa a coleta, o afastamento e o tratamento

+ atendimento à legislação quanto à eficiência de remoção da carga orgânica (> a 80%)

+ conformidade com os padrões de qualidade do corpo receptor dos efluentes.





⮚ Barrinha: não possui ETE (Programa Água Limpa do 
DAEE – lagoas de estabilização).

⮚ Guatapará: sede não possui ETE. Em Mombuca há 

uma ETE, o bairro trata todo o esgoto gerado, que 
representa 30% do esgoto do município.

⮚ Jardinópolis: estágio final de obras uma ETE.

⮚ Orlândia: uma ETE. Tendo em vista o estado de conservação
atual e crescimento das vazões no município, serão
necessárias algumas intervenções para adequação da
mesma.

⮚ Pitangueiras: projeto para a execução de uma ETE.

⮚ São Simão: obras de implantação de ETE.



⮚ O remanescente de esgoto lançado no corpo hídrico receptor sem o devido tratamento, seja pelo lançamento "in natura"

ou do percentual não tratado pela estação, pode acarretar danos ambientais municipais e regionais.

⮚ Mesmo nos municípios que apresentam boas condições dos sistemas públicos de coleta e tratamento de esgotos e graus

de eficiência elevados dos seus sistemas de tratamento, a carga orgânica remanescente pode ser ainda significativa para

a qualidade das águas dos corpos d'água receptores.



Resíduos Sólidos
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Taxa de cobertura de coleta de resíduos
domiciliares e coleta seletiva na RMRP:

⮚ Taxas de cobertura do serviço de coleta de
resíduos sólidos domiciliares em relação a
população total é satisfatória > SP (76,09 %).

⮚ Coleta seletiva ainda não é uma realidade regional

nem estadual (SP 34,9% afirmaram não efetuarem

a coleta seletiva).

Continua...

⮚ Do total de 29 municípios – 16 alegaram fazer coleta 
seletiva e 13 municípios alegaram que não. 
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⮚ Taxas de cobertura do serviço de coleta de
resíduos sólidos domiciliares em relação a
população total é satisfatória > SP (76,09 %).

⮚ Coleta seletiva ainda não é uma realidade regional

nem estadual – (SP 34,9% afirmaram não

efetuarem a coleta seletiva).

⮚ Do total de 29 municípios – 16 alegaram fazer coleta 
seletiva e 13 municípios alegaram que não. 

Orlândia 97,42% 100% sim 32,00%

Pitangueiras 96,15% 100% não -

Pontal 98,13% 100% sim 61,19%

Pradópolis 92,65% 100% não -

Ribeirão Preto 100% 100% sim 64,17%

Sales Oliveira 89,71% 99,07% não -

Santa Cruz da Esperança 67,74% 100% sim -

Santa Rita do Passa Quatro 100% 100% sim 40,54%

Santa Rosa de Viterbo 95,33% 100% sim 100%

Santo Antônio da Alegria 74,07% 100% sim 100%

São Simão 90,12% 100% não -

Serra Azul 69,63% 76,61% não -

Serrana 98,94% 100% não -

Sertãozinho 98,83% 100% sim 100%

Taiúva 91,20% 100% sim -

Tambaú 99,57% 100% não -

Taquaral 95,84% 100% não -

Média 92,79%

Município

Taxa cobertura 

da coleta de 

resíduos sólidos 

domiciliares em 

relação à pop. 

total

Taxa de 

cobertura da 

coleta resíduos 

domiciliares 

em relação à 

pop. urbana

Existência 

de coleta 

seletiva

Taxa de cobertura 

da col. Seletiva 

porta-a-porta em 

relação a pop. 

Urbana

99,16%



Dados municipais sobre os resíduos

sólidos urbanos:

Continua...

⮚ As menores notas obtidas no IQR são de

aterros locais.

⮚ Aterros inadequados – Dificuldades

financeiras, esgotamento da capacidade de

recepção e a complexidade de se encontrar

novas áreas.

⮚ RMRP IQR médio de 9,0 (SP IQR 8,7).

Municípios RMRP RSU (t/dia) IQR 2019 IQR 2020 Dispõe em  

Altinópolis 9,91 10,0 10,0 D - Jardinópolis - A.P

Barrinha 26,25 10,0 10,0 D - Guatapará - A.P.

Batatais 44,56 10,0 9,5 D - Sales Oliveira - A.P

Brodowski 17,27 10,0 10,0 D - Jardinópolis - AP

Cajuru 16,44 10,0 9,5 D - Sales Oliveira - A.P.

Cássia dos Coqueiros 1,19 6,6 4,9

Cravinhos 27,75 9,4 9,7 D - Guará - A.P.

Dumont 6,77 10,0 10,0 D - Guatapará - A.P

Guariba 31,72 9,0 7,5

Guatapará 3,96 10,0 10,0 D - Guatapará - A.P.

Jaboticabal 60,27 10,0 10,0

Jardinópolis 34,52 10,0 10,0 D - Jardinópolis - AP

Luís Antônio 10,34 7,2 7,6

Mococa 50,90 7,1 7,9

Monte Alto 38,79 10,0 9,5 D - Sales Oliveira - AP

Morro Agudo 25,52 10,0 9,5 D - Sales Oliveira - AP

Nuporanga 4,75 10,0 9,5 D - Sales Oliveira - AP

⮚ RMRP: 3,65 % dos RSU gerados no

estado de São Paulo.
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Municípios RMRP RSU (t/dia) IQR 2019 IQR 2020 Dispõe em  

Orlândia 34,57 10,0 9,5 D - Sales Oliveira - AP

Pitangueiras 30,83 9,8 9,8 D - Catanduva - AP

Pontal 39,92 10,0 9,5 D - Sales Oliveira - AP

Pradópolis 14,19 10,0 10,0 D - Guatapará - A.P.

Ribeirão Preto 780,79 10,0 10,0 D - Guatapará - A.P.

Sales Oliveira 7,60 10,0 9,5 D - Sales Oliveira - AP

Santa Cruz da Esperança 1,02 9,6 6,2

Santa Rita do Passa Quatro 17,29 6,1 5,0

Santa Rosa de Viterbo 20,4 8,5 9,0 D - Sta. Rosa de Viterbo - A.P

Santo Antônio da Alegria 3,62 7,9 7,3

São Simão 9,70 8,3 8,7

Serra Azul 7,47 10,0 10,0 D - Jardinópolis - A.P

Serrana 36,13 10,0 9,5 D - Sales Oliveira - AP

Sertãozinho 113,07 10,0 10,0 D - Guatapará - A.P.

Taiúva 3,55 8,1 8,1

Tambaú 14,45 8,6 8,6

Taquaral 1,89 10,0 9,0

Total/ média 1547,4 9,0



Fluxo de resíduos sólidos na RMRP e vida útil 
dos aterros:

⮚ 18 aterros atendem a região (12 locais e 06

particulares).

⮚ 12 municípios dispõem em aterros locais, operados

pelas próprias prefeituras.

⮚ 22 municípios dispõem em seis aterros particulares

(2 municípios fora da RMRP; 06 municípios no

aterro de Guatapará, 04 municípios no aterro de

Jardinópolis, 09 municípios no aterro de Sales

Oliveira e 01 em Santa Rosa de Viterbo).



⮚ Avaliação da gestão dos resíduos sólidos 🡪 A baixa participação dos municípios em pesquisas (SNIS e SIMA)

corroboram a falta de atualização e a não sistematização das informações sobre os resíduos sólidos.

⮚ Gestão Regional dos Resíduos Sólidos 🡪

⮚ Cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos 🡪 Municípios deverão cobrar taxa/tarifa decorrente da

prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos (novo marco regulatório). Dentre os 29

municípios da AUF que responderam à pesquisa SNIS, 13 afirmaram efetuar a cobrança dos serviços.



Drenagem Urbana
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Dados municipais sobre a drenagem urbana:

Continua...

⮚ 19 municípios da região afirmaram possuir o

Plano Diretor de Drenagem e Manejo de

Águas Pluviais – Planejamento municipal com

relação a drenagem (medida não-estrutural)

ainda é bastante deficitário.

⮚ A falta de tratamento de águas pluviais:

pequeno controle da poluição difusa e da

poluição gerada pelos esgotos presentes nas

águas pluviais. A qualidade das águas dos

corpos hídricos receptores das águas pluviais

urbanas pode estar comprometida.



Dados municipais sobre a drenagem urbana:

⮚ 19 municípios da região afirmaram possuir o

Plano Diretor de Drenagem e Manejo de

Águas Pluviais – Planejamento municipal com

relação a drenagem (medida não-estrutural)

ainda é bastante deficitário.

⮚ A falta de tratamento de águas pluviais:

pequeno controle da poluição difusa e da

poluição gerada pelos esgotos presentes nas

águas pluviais. A qualidade das águas dos

corpos hídricos receptores das águas pluviais

urbanas pode estar comprometida.
Fonte: SNIS, 2019

*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2019.



Taxa de cobertura de pavimentação e de redes ou canais

pluviais:

⮚ A pavimentação de vias sem a implementação de medidas

de drenagem adequada pode resultar em eventos de

inundações e alagamentos.

Continua...
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⮚ No campo das medidas estruturais, os reservatórios

de amortecimento são projetados para reduzir os

picos das vazões de cheia e proteger as áreas

situadas a jusante. A utilização dessa tecnologia

ainda não é amplamente disseminada no RMRP, pois

apenas 06 municípios afirmaram possuir

infraestrutura de retenção ou contenção para

amortecimento de vazões de cheias/inundações.

⮚ Apenas Altinópolis, Cravinhos, Ribeirão Preto e

Tambaú responderam possuir parque linear em suas

áreas urbanas. O resultado mostra que a

implantação de parques lineares é ainda muito

incipiente na região..

Em Tambaú - Parque Turístico e de Lazer do Trabalhador (antigo CELTRA)

Fonte: https://jornalotambau.com.br/cidades/aberto-ao-publico-parque-turistico-e-de-lazer-do-trabalhador



⮚ Segundo o PERH, um dos principais aspectos a se buscar é incorporar, no arcabouço de planejamento

urbano e regional, diretrizes e metas para evitar a intensificação de impermeabilização, associando

medidas não estruturais às estruturais.

Exemplo: O controle da densidade da ocupação do solo nas áreas de recarga do Aquífero Guarani e em

setores de drenagem e esgotamento sanitário foi incluído no texto da revisão do Plano Diretor de Ribeirão

Preto de 2013, como diretriz da organização físico-territorial.



Obrigada!


