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APRESENTAÇÃO 

O presente documento formaliza a entrega do Produto 5 – Pa-
norama Regional – que atende à demanda do Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Re-
gional (SDR), para a elaboração de Planos de Desenvolvimento 
Urbano Integrado (PDUIs) pelas Unidades Regionais paulistas, 
conforme estabelecido pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal 
13.089/2015).

O Estatuto da Metrópole é o principal instrumento regulatório 
para formulação do PDUI, e determina a necessidade da fixação 
de diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução 
de políticas públicas nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas instituídas pelo Estado. Deve ser elaborado de forma 
democrática, no âmbito da estrutura de governança interfedera-
tiva, e aprovado por lei estadual.

A realização de PDUIs envolve, essencialmente, um processo de 
planejamento baseado em ampla organização e avaliação de da-
dos, informações e contribuições de naturezas diversas − econô-
mica, social, urbana, legal e ambiental. Como resultado, o PDUI 
objetiva a organização administrativa do território e a agregação 
de referências para a tomada de decisões, de forma a orientar as 
ações dos setores público e privado.

Há algum tempo, o Estado de São Paulo passou a considerar 
uma estratégica agenda regional para incorporar o planejamen-
to territorial nas políticas públicas. Dessa forma, o planejamento 
territorial passa a ser um instrumento de integração de políticas 
públicas, tendo o território como plataforma de convergência 

dessas políticas, respeitando especificidades setoriais e territo-
riais das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. 

Desafios como mobilidade urbana, saneamento ambiental, habi-
tação, qualidade de vida, entre outros, ultrapassam as fronteiras 
dos governos locais. Muitas vezes, envolvem, também, outras 
divisões jurídico-administrativas do território até outros muni-
cípios vizinhos. Para que as intervenções tenham efetividade e 
produzam resultados positivos para a população, é necessária 
uma ação coordenada de vários agentes, abarcando uma visão 
multissetorial e de diferentes escalas de urbanização na busca 
de soluções.

A complexidade das ações nas áreas de habitação, transporte, sa-
neamento ambiental, entre outras, resulta na dificuldade dos ges-
tores locais em promover o avanço das políticas públicas, uma vez 
que estas não podem ser empreendidas de maneira isolada. Por 
isso, é necessária uma ação integrada entre os municípios para su-
perar os desafios e alcançar desenvolvimento econômico e organi-
zação territorial equilibrados.

Dessa forma, esse produto possui o desafio de articular uma visão 
regional a partir das características específicas de cada Unidade 
Regional em relação às FPICs, apontando demandas, dificuldades 
e oportunidades que venham a se constituir em investimentos e po-
líticas coordenadas no futuro.

O Panorama Regional faz parte do Diagnóstico Metropolitano – eta-
pa simultaneamente instrumental e analítica – e tem o propósito de 
reunir os elementos necessários para o reconhecimento qualifica-
do de cada Unidade Regional.



A partir dessa análise é que se constitui a produção técnica das 
fases executivas do trabalho a seguir:

a. Estruturação do repositório de dados.
b. Produção de diagnóstico (ordenamento territorial, panora-

ma regional e diagnóstico).

É o panorama regional que irá compor os estudos analíticos que 
deverão propiciar a abordagem integrada e transversal que será 
objeto do diagnóstico. 

As seguintes Unidades Regionais serão objeto de análise no P5-Pa-
norama Regional: Regiões Metropolitanas do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte (RMVPLN), de Ribeirão Preto (RMRP), de Piracicaba 
(RMP) e de Jundiaí (RMJ) e a Aglomeração Urbana de Franca.

Este documento está estruturado em duas partes: uma trata da 
metodologia para elaboração do Panorama Regional e a outra traz 
o levantamento realizado para a Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto (RMRP).

Por fim, cabe ressaltar que a Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ) 
tornou-se, por força da Lei Complementar nº 1.362, de 30 de no-
vembro de 2021, Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), mantendo 
a mesma composição territorial com sete municípios.

Neste documento, já está alterada a nomenclatura da Unidade Re-
gional, exceto em alguns mapas. No entanto, as análises permane-
cem coerentes com a configuração da RMJ.
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METODOLOGIA 

O desenvolvimento desse produto foi orientado a partir da esco-
lha de Áreas Temáticas que foram definidas com a identificação e 
a contextualização das principais Funções Públicas de Interesse 
Comum (FPICs) estabelecidas em lei para cada Unidade Regional.

O Panorama Regional parte de questões gerais, que constituirão a 
base para montar um amplo quadro de referência. Essas questões 
contribuem para delimitar o universo do estudo, indicar as possí-

veis fontes de análise e auxiliar na construção de propostas para o 
desenvolvimento das regiões a serem estudadas.

É fundamental entender quais são as questões regionais estra-
tégicas que servirão de base para formular diretrizes e propos-
tas articuladas e centradas na dimensão físico-territorial do de-
senvolvimento metropolitano. Assim, caberá destacar quais são 
as potencialidades e fragilidades resultantes da análise dos eixos 
temáticos e que vão servir de apoio na formulação das diretrizes 
e ações dos PDUIs. 

Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) presentes nas leis de criação das Unidades Regionais

Unidades 
Regionais 

FPICs

Planejamento 
e uso do solo

Transporte e 
sistema viário 

regional

Habitação 
de interesse 

social
Saneamento 

básico
Meio  

ambiente
Desenvolvimento 

econômico
Atendimento 

social Turismo Esporte e 
lazer

Agricultura e 
agronegócio

RM Ribeirão 
Preto

RM Vale do 
Paraíba e 
Litoral Norte

AU  
de Franca

RM  
de Piracicaba

RM  
de Jundiaí
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Por esse motivo, o Panorama terá como produto um retrato regio-
nal preliminar, que servirá como orientação aos trabalhos das ofi-
cinas regionais, alicerçando o caminho para uma permanente cul-
tura de participação regional e metropolitana. 

As Áreas Temáticas foram definidas a partir de aspectos essenciais, 
que informam o ordenamento e a visão territorial com compromis-
so de desenvolvimento regional. São as seguintes: 

1. Estruturação urbana, processo de urbanização e 
rede de centralidades

Esse tema traz a descrição dos instrumentos de regulação do 
uso e a ocupação do solo urbano, caracterizando a mancha urba-
na e seus vetores de expansão. A leitura do zoneamento existen-
te nos municípios de cada UR e a análise dos seus planos dire-
tores e leis de uso e ocupação do solo – realizadas nos produtos 
2 e 3 – ajudaram na identificação de conflitos entre legislações 
municipais. Além disso, com o objetivo de subsidiar o macro-
zoneamento, também foi possível reconhecer potencial em um 
contexto de maior dinamismo regional. 

A rede de centralidades regionais é outro aspecto inserido nessa 
área temática. O objetivo é compreender a dinâmica de fluxos 
entre cidades e o papel hierárquico dos diferentes centros urba-
nos. As centralidades que foram identificadas são áreas dentro 
de um determinado território em que estão concentradas as ati-
vidades econômicas e sociais de uma cidade ou região. 

São espaços com grande oferta de emprego, heterogeneidade de 
usos (comércio, indústria, residencial e serviços) e acesso pelos 
meios de transporte e rede viária. Essas áreas, e consequente-
mente as atividades ali desenvolvidas, são fundamentais para o 
fortalecimento da identidade municipal ou metropolitana. A prin-
cipal fonte de informação é o relatório “Regiões de Influência das 
Cidades (REGIC)”, de 20181.

Entretanto, para a formulação dos PDUIs, o Estatuto da Metrópo-
le (artigo 12º da Lei 13.089 de 2015) requer a verificação dos des-
dobramentos dessa dinâmica regional em escala intraurbana, de 
maneira que seja possível evidenciar no território os elementos 
que compõem a complexa rede urbana de cada unidade regional. 

Dessa forma, para caracterizar a rede de centralidades intraur-
banas de relevância regional, foi proposto um procedimento 
metodológico que trouxesse uma somatória de elementos que 
pudessem expressar seus três atributos fundamentais: físico-
-territorial, localização e regulamentação urbanística. 

Assim, a análise deverá trazer um mapeamento dos principais 
atributos e realizar uma leitura qualitativa de sua conformação 
espacial. Serão mostradas as principais infraestruturas de mo-
bilidade regional, como os eixos de transporte, a localização de 
grandes equipamentos públicos ou privados (complexos hospi-
talares, polos de ensino superior, centros de pesquisa), polos de 
comércio e serviços, com abrangência e escala de atendimento 
regional.

1  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Região de Influência das Cidades, 
2018.
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A observação da rede de centralidades regionais na escala intraur-
bana terá como objetivo fornecer leituras que auxiliem o desenho 
do macrozoneamento e a construção de diretrizes para articulação 
desses polos entre os municípios. 

A análise da dinâmica imobiliária foi feita com base nos dados mais 
recentes do Graprohab2 que trazem os empreendimentos habita-
cionais para loteamentos, condomínios e conjuntos habitacionais 
analisados pelo órgão. 

Por fim, esse tópico também abrange a análise da dinâmica de-
mográfica, procurando averiguar as transformações ocorridas 
nas taxas de crescimento e, também, no grau de urbanização. 
Além disso, foram analisadas as modificações na estrutura e na 
distribuição da população, principalmente nas projeções de dis-
tribuição etária que podem nos trazer uma perspectiva das de-
mandas por políticas públicas, considerando o volume de pessoas 
em idade escolar, o índice de envelhecimento e a razão de depen-
dência da população. 

2. Vulnerabilidade socioterritorial, política habitacional 
e equipamentos públicos

A existência de diversos indicadores para tratar das questões refe-
rentes ao desenvolvimento humano e às condições de vida decorre 
da complexidade do tema e da dificuldade em sintetizar este as-
pecto tão complexo da realidade. Os indicadores de condições de 
 
2  O Graprohab foi criado pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, por meio do 
Decreto Estadual nº 33.499, de 10 de julho de 1991, e reformulado pelo Decreto Estadual nº 
52.053, de 13 de agosto de 2007, com o intuito de centralizar, agilizar e organizar o processo 
de anuência prévia de projetos de loteamentos, núcleos habitacionais e condomínios.

 vida da população devem estar presentes nesse tema, mostrando 
o padrão recente de desenvolvimento econômico e social das URs. 

Optou-se, preferencialmente, pela utilização do Índice Paulista de 
Responsabilidade Social (IPRS) da Fundação Seade, não só pelo fato 
de ter sido objeto de atualização mais recente (2018) mas também 
por sua dimensão sintética3, referindo-se ao estágio de desenvolvi-
mento de cada município em três dimensões: renda, escolaridade 
e longevidade. 

Em relação à questão habitacional, o foco da análise deverá ser, 
principalmente, o levantamento da situação de precariedade e vul-
nerabilidade habitacional nas URs. A análise apresenta a identifi-
cação, dimensionamento e caracterização das áreas ocupadas por 
assentamentos precários e ocupações irregulares, considerando 
que tais questões têm forte entrelaçamento com os temas do de-
senvolvimento urbano e do meio ambiente.

O objetivo será propor diretrizes para a redução da ocupação ir-
regular existente em áreas com risco ambiental, priorizando os 
territórios de mananciais, bem como ações que venham a prever 
o surgimento de novas situações de vulnerabilidade. Existem duas 
considerações importantes nesse tema: 1. A análise não pretende 
abranger o déficit habitacional dos municípios. O propósito é identi-
ficar possíveis pressões de ocupações precárias sobre o patrimônio 
ambiental, ou seja, assentamentos precários que estejam presen-
tes em áreas de mananciais, fundos de vale etc. 2. A pesquisa refe-
re-se à ausência de informações mais recentes que permitam uma 
análise georreferenciada de tais situações. 
3  O IPRS é baseado nos termos do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), concebido pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
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Para obter os resultados, será utilizada a metodologia desenvol-
vida no estudo do CEM/Cebrap “Diagnóstico dos assentamentos 
precários nos municípios da Macrometrópole Paulista” para URs 
que foram objeto desse estudo na data de sua publicação. Para 
as URs que não foram contempladas no estudo do CEM/Cebrap 
serão utilizadas as informações da Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano (CDHU), cujo levantamento aponta 
a existência de áreas de risco e de favelas nos municípios pau-
listas. 

Espera-se uma contribuição dos municípios e do programa es-
tadual Cidade Legal – ligado à Secretaria Estadual de Habitação 
– sobre o tema da necessidade de regularização fundiária e dos 
avanços já obtidos nessa área, assim como o levantamento de 
estoque de terras eventualmente disponíveis nos municípios.

Os equipamentos de serviço coletivo existentes nos municípios 
devem ser levantados de forma a avaliar se há um acesso equâ-
nime a toda a população residente na UR. São objeto dessa aná-
lise a distribuição das unidades de saúde e de ensino. 

3. Mobilidade, transporte e logística

O sistema viário e o transporte público são elementos estrutura-
dores do espaço geográfico, especialmente no que diz respeito 
ao uso e ocupação do solo e ao desenvolvimento do território. 

Para que cada Unidade Regional possa exercer suas funções 
econômicas, ambientais e sociais com eficiência, é fundamental 

que o sistema viário metropolitano seja capaz de articular todo o 
território. Como tema intersetorial, deverá permear as análises 
de desenvolvimento econômico, da área ambiental e da dinâmica 
urbana. 

O foco da análise deverá ser, especialmente, o sistema viário re-
gional, no transporte de cargas e nas interdependências viárias 
das áreas conurbadas. Serão analisadas as condições de provi-
mento e da eficiência dos sistemas de infraestrutura e de servi-
ços urbanos relativos à mobilidade urbana e à logística regional.

A avaliação da conectividade intermunicipal e da oferta de in-
fraestruturas levará em consideração os mapeamentos da es-
trutura viária principal (classificação e função das rodovias) e as 
funções exercidas por portos, aeroportos e rede de transporte 
ferroviário que porventura estejam presentes na UR.

Outro ponto que ganha importância é a análise dos projetos de 
investimentos relacionada aos drivers de desenvolvimento regio-
nal em direção a novos eixos logísticos. É preciso identificar se 
os sistemas exercem função estruturante em relação à ocupa-
ção urbana e avaliar em que medida são satisfatórios.

Do ponto de vista da mobilidade da população, o Panorama de-
verá trazer análises que identifiquem os fluxos de circulação 
de pessoas na região e, conforme a disponibilidade de dados, 
devem ser explorados: a. qualidade do transporte em relação 
à mobilidade e acessibilidade; b. a eficiência dos modais; c. a 
integração entre eles. 



4. Dinâmica econômica

A análise da dinâmica econômica busca trazer elementos que permi-
tam o entendimento da estrutura produtiva de cada UR e das altera-
ções mais recentes que resultam na atual configuração. 

Assim, o objetivo geral é fazer um levantamento detalhado da evolu-
ção econômica das unidades regionais, com foco nas implicações na 
estrutura industrial, agropecuária e no setor de serviços. 

Para dar suporte a essa temática, algumas questões deverão nortear 
a análise, entre elas: a. o perfil predominante da atividade econômica 
nas URs; b. a organização da cadeia produtiva de tais atividades; c. 
as possíveis dificuldades de infraestrutura que se apresentam para o 
reforço das atividades produtivas.

Sempre que possível, a análise da dinâmica econômica também 
apontará a necessidade da mobilização da inovação, do conheci-
mento e do desenvolvimento tecnológico – aspectos que são deter-
minantes na afirmação e na aproximação de territórios, sobretudo 
em regiões diversificadas, nas quais, além de grandes concentra-
ções urbanas, ainda subsistem áreas rurais.

Também fazem parte deste bloco as temáticas do emprego, da renda 
e da qualificação da mão de obra. Do ponto de vista da capacitação 
da mão de obra, deverão ser analisadas as transformações no traba-
lho exigidas pelas principais atividades presentes nos municípios em 
face da oferta de qualificação existente.

Para mapear tendências da economia paulista, deverão estar pre-
sentes nas análises da dinâmica econômica os investimentos que 
estejam em curso e, também, os que estão planejados. Para esse 
levantamento, serão usados os dados da Pesquisa de Investimentos 
Anunciados no Estado de São Paulo (PIESP) e também serão con-
siderados os anúncios realizados por empresas privadas e estatais 
para investimentos no Estado de São Paulo. 

Os investimentos analisados são os que têm a finalidade de aumentar 
a capacidade produtiva das empresas e permitirão interpretar em que 
medida atendem a uma lógica de dinamização da economia da região.

As análises priorizarão a indicação de programas, projetos e ações 
que potencializem os investimentos produtivos em curso e/ou pro-
gramados e equacionem os principais gargalos ao desenvolvimento 
econômico e à competitividade das URs, mas sempre tendo em vista 
a necessidade da coesão territorial.

A temática do Turismo deverá examinar seu potencial de expansão e 
avaliar as cadeias produtivas a montante e a jusante que devem ser 
reforçadas. 

5. Patrimônio ambiental e recursos hídricos

Essa temática deverá proceder a identificação e análise das condi-
ções de preservação e recuperação do patrimônio ambiental e da 
capacidade de produção de serviços ecossistêmicos, abrangendo a 
definição de alternativas de uso sustentável dos ativos ambientais 
disponíveis em cada UR.
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Tendo como base as informações da Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA), o patrimônio 
ambiental será analisado por meio do levantamento das Unidades 
de Conservação existentes (bem como daquelas em processo de 
criação), dos parques municipais e da vegetação nativa.

Deverão ser identificados os compartimentos ambientais que 
apresentem relevantes atributos paisagísticos e culturais, as 
áreas prestadoras de serviços ecossistêmicos e a legislação am-
biental com rebatimento na regulação do uso e ocupação do solo.

Serão mapeadas as principais bacias hidrográficas que confor-
mam as regiões e levantadas as atuais e futuras condições de dis-
ponibilidade dos recursos hídricos, além da gestão dos recursos 
hídricos e do levantamento de comitês de bacias e câmaras temá-
ticas.

As possíveis situações de risco e degradação ambiental que 
acarretam redução da qualidade de vida serão expressas por le-
vantamentos das áreas sujeitas a alagamentos e com perigo de 
inundação, com o intuito de reunir diretrizes e ações destinadas à 
mitigação desses eventos extremos e promover maior resiliência 
nas regiões.

6. Infraestrutura urbana

O tema Saneamento Ambiental está presente na infraestrutura ur-
bana, assim, devem ser analisadas: a integração das redes de água 
e esgoto; o índice de perdas na distribuição; a coleta, o tratamento 
e a destinação final de resíduos sólidos.

Além da análise do nível de integração das redes existentes, será im-
portante dimensionar em que medida o crescimento da malha urba-
na exerce pressões sobre os recursos naturais que levam ao incre-
mento do consumo de água e de infraestrutura para o saneamento.

Para tanto, serão levantadas informações referentes ao acesso à rede 
de abastecimento de água, à coleta de esgoto e seu tratamento, com 
vistas a uma análise do provimento e da eficiência desses sistemas. 

Para formular diretrizes que venham a promover melhoria das con-
dições do serviço, será feito o levantamento do tratamento e des-
tinação final de resíduos sólidos, por meio do mapeamento das in-
fraestruturas de caráter metropolitano ou regional, bem como sua 
localização e área atendida. 

Já a composição da matriz energética e os energéticos mais con-
sumidos, bem como a intensidade do uso de energia e a participa-
ção setorial no consumo, serão analisados a partir dos dados do 
Balanço Energético do Estado de São Paulo (SIMA, 2019). O avanço 
das mudanças climáticas e a crescente preocupação com as ques-
tões ambientais têm colocado o conceito de transição energética no 
centro do debate da questão energética e trazem a necessidade de 
análise das fontes de geração de energia renovável. 

7. Gestão pública e governança regional

A governança metropolitana ou regional, entendida como um sis-
tema de cooperação entre níveis de governos, associações em-
presariais, universidades e sociedade deve priorizar a formulação 
e a implementação de políticas públicas e projetos que garantam 
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desenvolvimento sustentável, qualidade urbanística, equidade so-
cial, num contexto de reestruturação próprio dessa escala de ur-
banização.

A natureza e a dimensão dos problemas encontrados exigem solu-
ções articuladas e integradas de diferentes setores, quer no que se 
refere aos serviços urbanos, quer no que diz respeito à provisão de 
infraestrutura.

Para a gestão integrada das FPICs, será necessária a coordenação 
horizontal e vertical entre os municípios, que devem trabalhar em 
conjunto com outros níveis de governança − reforçando a coope-
ração −, com vistas a incrementar os investimentos e serviços em 
uma escala territorial mais ampla. A governança deverá ser exer-
cida por instâncias de planejamento que tenham legitimidade para 
promover diálogo entre os atores interfederativos e intersetoriais 
− como é o caso das agências regionais, secretarias de estado e 
conselhos de desenvolvimento.

Dessa forma, essa temática deverá trazer as estruturas de gover-
nança e articulação existentes em cada UR, conselhos de desen-
volvimento, comitês de bacias, comitês executivos, consórcios etc. 

A escala do investimento das políticas públicas e dos projetos de-
rivados dessa temática é elevada e, muitas vezes, os municípios 
que integram as regiões metropolitanas não têm condições de ar-
car com o alto volume de recursos exigidos. Os indicadores de ges-
tão fiscal e de capacidade de endividamento compõem a análise 
da disponibilidade de cada ente em integrar projetos com vistas à 
partilha de investimentos e de serviços que se façam necessários.

A questão do governo eletrônico deverá priorizar análises que de-
monstrem a transparência das informações contidas em websi-
tes oficiais, os serviços públicos disponibilizados de forma on-line 
à população e o uso de tecnologia da informação (TIC) na gestão 
urbana dos municípios, como sistemas de iluminação inteligentes, 
centros de operações para monitoramento de situações de 
emergência etc.

O Panorama é, portanto, uma análise exploratória que visa apre-
sentar as especificidades regionais, por meio da coleta e orga-
nização de dados, da revisão bibliográfica e do levantamento de 
estudos, das contribuições apresentadas nas oficinas regionais 
realizadas em outubro de 2021 em todas as Unidades Regionais. 
Ou seja, a metodologia pretende ser flexível de tal forma que possa 
incorporar temas que eventualmente venham a surgir nas rodadas 
de oficinas regionais.

As informações tratadas nas análises temáticas foram obtidas a 
partir de pesquisa nas bases de dados disponíveis e, também, em 
consultas a estudos apresentados pelo Governo do Estado e por 
suas secretarias, que pudessem contribuir para as análises.

As áreas temáticas até aqui descritas também formaram as linhas 
organizadoras do repositório de dados, que foi disponibilizado à 
equipe participante do projeto por meio do compartilhamento no Goo-
gle Drive, plataforma escolhida pelo projeto para coletar, armazenar 
e gerenciar a grande quantidade de dados necessários às análises. 

As bases de dados foram organizadas trazendo os códigos dos 
municípios, e, para facilitar a análise, foram sistematizadas infor-

11



mações de todos os municípios do Estado de São Paulo. Visando 
à disseminação dos conhecimentos gerados e dos dados digitais 
produzidos ao longo do processo de construção dos PDUIs, o repo-
sitório deverá migrar para a plataforma digital, ficando disponível 
para acesso público.

É importante mencionar que o Panorama Regional está baseado 
em mapas, cartogramas, tabelas e gráficos, procurando trazer a 
informação de forma sintética e compreensível. As informações 
dos documentos coletados para o Panorama terão tratamento 
georreferenciado, sempre que possível, de maneira a possibilitar 
a análise integrada, favorecendo e evidenciando insumos para o 
macrozoneamento.

Por fim, o Panorama Regional deverá trazer subsídios para a elabo-
ração do Diagnóstico, que terá um caráter transdisciplinar, buscan-
do uma integração entre as temáticas setoriais tradicionais. 
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Panorama da 
Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto



I. Introdução

I.1 Institucionalidade

A Região Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP) foi criada pela Lei 
Complementar 1.290, de 06 de julho de 2016.

Os objetivos expressos na lei de criação estão abaixo descritos:

I.  o planejamento regional para o desenvolvimento socioe-
conômico e a melhoria da qualidade de vida;

II.  a cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante 
a descentralização, articulação e integração de seus ór-
gãos e entidades da administração direta e indireta com 
atuação na região, visando ao máximo aproveitamento dos 
recursos públicos a ela destinados;

III. a utilização racional do território, dos recursos naturais 
e culturais e a proteção do meio ambiente, mediante o 
controle da implantação dos empreendimentos públicos e 
privados na região;

IV. a integração do planejamento e da execução das funções 
públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes 
na região;

V.  redução das desigualdades regionais.

A lei de criação dividiu a Unidade Regional em quatro sub-regiões, 
com a seguinte conformação: 

Sub-região 01 (15 municípios): Barrinha, Brodowski, Cravinhos, 
Dumont, Guatapará, Jardinópolis, Luís Antônio, Pontal, Pradópolis, 
Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro, São Simão, Serrana, 
Serra Azul e Sertãozinho.

Sub-região 02 (seis municípios): Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, 
Pitangueiras, Taiúva e Taquaral.

Sub-região 03 (seis municípios): Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Mo-
coca, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa de Viterbo e Tambaú.

Sub-região 4 (sete municípios): Altinópolis, Batatais, Morro Agudo, 
Nuporanga, Orlândia, Sales Oliveira e Santo Antônio da Alegria.

I.2. Inserção regional

A RMRP é composta por 34 municípios que ocupam uma área de 
14.788,22 km², ou 5,95% do território paulista, e abrigam 1.680.100 
habitantes, segundo a projeção da Fundação Seade para 2021.
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MAPA I.1. Região Metropolitana de Ribeirão Preto e sub-regiões
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II. Estruturação urbana, processo de 
urbanização e rede de centralidades

II.1. Caracterização da estrutura urbana e uso do solo

O território no qual hoje se localiza a Região Metropolitana de Ri-
beirão Preto começou a ser ocupado pelos colonizadores no final 
do século XVIII, quando os bandeirantes seguiam em busca de ouro 
pelo Sertão do Rio Pardo para alcançar os atuais estados de Minas 
Gerais e Goiás. 

Vários fatores fizeram com que a região deixasse de ser parte da 
rota do ouro, e os bandeirantes que ali se estabeleceram foram 
contemplados com a posse de terras. Aos poucos, foi se configu-
rando uma região com alta concentração de fazendas, surgindo os 
primeiros latifundiários.

A primeira povoação da região foi São Simão, que deu origem ao 
município de Ribeirão Preto (no século XIX), vetor do crescimen-
to urbano e econômico da região. Os municípios que compõem a 
RMRP surgiram, em sua grande maioria, entre a segunda metade 
do século XIX e a primeira do século XX. A elite latifundiária local 
teve papel relevante no processo de fundação e emancipação dos 
municípios, provocando uma reconfiguração do território por meio 
da compra e venda de propriedades.

Na passagem do século XIX para o XX, Ribeirão Preto e os muni-
cípios circunvizinhos formaram a maior região produtora de café 
do mundo. Com isso, impulsionado pela riqueza oriunda do café, 

a região viveu durante a Primeira República importante período de 
modernização e urbanização.

O desenvolvimento econômico e o crescimento populacional, assim 
como em outras regiões do Estado de São Paulo ligadas ao ciclo 
do café, foram impulsionados pela chegada da ferrovia. No caso, a 
linha da Companhia Mogyana de Estradas de Ferro, construída na 
década de 1880. Com a crise mundial de 1929, a produção cafeeira 
perde espaço e as condições criadas pelo complexo econômico ca-
feeiro permitem que a indústria se desenvolva.

De 1930 a 1960, acompanhando as profundas mudanças do país, a 
região continua a se desenvolver. Houve a instalação das Indústrias 
Reunidas Francisco Matarazzo (1936), do Moinho Santista Indús-
trias Gerais (1938) e da Coca-Cola (1940). Com a II Guerra Mundial, 
a necessidade de produção de insumos deu início ao desenvolvi-
mento da agroindústria na região. 

A construção da Rodovia Anhanguera, feita em etapas até sua fi-
nalização em 1961, contribuiu para que, ao longo dos anos 1950, 
Ribeirão Preto consolidasse sua relevância como centro distribui-
dor de mercadorias para a região conhecida como Alta Mogiana. O 
acesso a um importante sistema viário, entre os anos 1950 e 1960, 
criou as condições para que o município de Ribeirão Preto se forta-
lecesse como o centro econômico da região.

Nos anos de 1970, a Região Metropolitana de Ribeirão Preto já era 
considerada a principal produtora de cana-de-açúcar do Estado de 
São Paulo. Impulsionada pelo Proálcool, a região chega ao final da 
década como o principal parque agroindustrial paulista. 
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MAPA II.1. Área urbana da Região Metropolitana de Ribeirão Preto
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TABELA II.1. Grau de urbanização 2010, 2020 e 2030

Município 2010 2020 2030
Altinópolis v 91,76 94,68
Barrinha 98,89 98,89 98,89
Batatais 88,44 88,44 88,44
Brodowski 97,58 98,76 99,29
Cajuru 88,98 89,38 89,76
Cássia dos Coqueiros 68,13 76,79 83,64
Cravinhos 97,51 98,52 99,07
Dumont 96,46 98,14 98,97
Guariba 97,92 98,42 98,79
Guatapará 73,44 80,40 85,87
Jaboticabal 97,02 98,28 98,96
Jardinópolis 95,97 98,08 99,01
Luís Antônio 96,58 98,55 99,29
Mococa 92,24 95,03 96,55
Monte Alto 95,50 96,89 97,83
Morro Agudo 95,85 97,61 98,08
Nuporanga 90,72 95,29 97,13
Orlândia 97,42 97,42 97,42

Município 2010 2020 2030
Pitangueiras 96,15 97,49 98,33
Pontal 98,13 98,99 99,38
Pradópolis 92,65 93,28 93,85
Ribeirão Preto 99,72 99,72 99,72
Sales Oliveira 90,55 94,20 96,16
Santa Cruz da Esperança 67,73 68,80 69,86
Santa Rita do Passa Quatro 89,51 91,96 93,65
Santa Rosa de Viterbo 95,33 96,22 96,94
Santo Antônio da Alegria 74,06 75,32 76,54
São Simão 90,12 92,34 94,08
Serra Azul 71,22 71,23 71,23
Serrana 98,94 99,44 99,62
Sertãozinho 98,82 99,52 99,67
Taiúva 91,19 93,88 95,34
Tambaú 88,86 91,37 93,24
Taquaral 95,85 96,69 97,32
RMRP 96,54 97,42 97,87
Estado de São Paulo 95,94 96,52 96,87

Fonte: SEADE
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MAPA II.2. Uso e cobertura da terra (2018)
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Com relação ao grau de urbanização nos municípios da RMRP, fato-
res como a estrutura fundiária e o próprio processo de mecanização 
da produção agrária podem explicar os altos níveis de urbanização 
apresentados pelos municípios da RMRP. Isso demonstra como as 
transformações socioeconômicas pelas quais passou a região du-
rante seu processo de desenvolvimento condicionou a estruturação 
do território. 

Com relação ao uso do solo, a RMRP apresenta o uso “Área agrí-
cola” como predominante e poucos remanescentes de cobertura 
vegetal nativa. 

Com relação às áreas urbanizadas, embora não se observem 
conurbações consolidadas, verifica-se uma tendência de expan-
são da mancha urbana ao longo dos eixos rodoviários de ligação 
entre Ribeirão Preto-Cravinhos, Ribeirão Preto-Jardinópolis, Ri-
beirão Preto-Serrana e Sales Oliveira-Orlândia. Esta expansão é 
induzida pela implantação de novos loteamentos, condomínios e 
indústrias.

Com relação à expansão da mancha urbana, embora a região apre-
sente tendência à integração nas funções urbanas e conurbação 
com o município-polo, esse último processo acontece de forma len-
ta, devido à grande rentabilidade do uso agrícola da terra.
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MAPA II.3. Uso do solo urbano
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MAPA II.4. Uso do solo urbano – entorno de Ribeirão Preto
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MAPA II.5. Evolução da mancha urbana
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II.2. Regulação urbanística municipal

Para composição do quadro da regulação urbanística dos municí-
pios, foram consultados os planos diretores e demais legislações 
que condicionam o ordenamento territorial.

O macrozoneamento municipal, por exemplo, estabelece as áreas 
urbanas e rurais dos municípios e define diretrizes para o uso e 
ocupação do solo. 

A Região Metropolitana de Ribeirão Preto abrange municípios es-
truturados em relação ao ordenamento territorial. Dos 34 municí-
pios, apenas 12 não dispõem de Plano Diretor. Entretanto, há gran-
de quantidade de planos diretores e outras legislações urbanísticas 
que não apresentam mapas, para os quais foi necessário reforçar 
os contatos com os técnicos das prefeituras para complementação 
dos dados.

QUADRO II.1. Legislação urbanística municipal

Município Plano Diretor Leis de uso  
e ocupação do solo 

Lei de parcelamento  
do solo Perímetro urbano Zoneamento especial

Altinópolis L 582/1992 - - L 1770/2010 -
Barrinha L 1905/2006 - - LM 2.663/2021 -
Batatais L 51/2020 LC 2877/2006 - - LC 51/2020 (plano diretor)

Brodowski L 275/2017 - LC 275/2017 (plano 
diretor)

LC 275/2017 (plano 
diretor)

LC 275/2017 (plano 
diretor)

Cajuru L  25/2006 - - - -
Cássia dos Coqueiros - - - -
Cravinhos - - LC 216/2011 - -

Dumont L 84/2007 - LC 116/2013 (alteração LC 
138/2018)

Lei 557/1979 (última 
alteração LC 1750/2018) -

Guariba L 2.163/2006 - LC 6766/1979 (alteração 
LC 9785/1999) LC 3211/2018 LC 2163/2006 (plano 

diretor)

Guatapará - - LEI Nº 775/2015 e LEI Nº 
947/2020 - -

Jaboticabal L 80/2006 (alteração LC 
131/2012) LC 86/2007 LC 86/2007 - -

Jardinópolis LC 01/2006  (alteração LC 
01/2014) LC 01/2006 (plano diretor) LC 01/2006 (plano diretor) - LC 01/2006

Luís Antônio - LC 03/91 (alteração LC 
177/2013)

LC 03/91 (alteração LC 
177/2013) LC 210/2015 -
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Município Plano Diretor Leis de uso  
e ocupação do solo 

Lei de parcelamento  
do solo Perímetro urbano Zoneamento especial

Mococa LC 509/2018 LC 496/2017 (alteração LC 
527/2019) LC 471/2015 - -

Monte Alto LC 245/2007 - Lei 1353/1987 - -
Morro Agudo LC 009/2006 LC 009/2006 LC 009/2006 - LC 009/2006
Nuporanga - - - - -

Orlândia L 3.893/2012 LC  3.572/2007 LC 3572/2007e LC 18/2015 
(alteração) - -

Pitangueiras L 3.399/2016 L 3.399/2016 (Plano 
Diretor)

L 3.399/2016 (Plano 
Diretor)

L 3.399/2016 (Plano 
Diretor)

L 3.399/2016 (Plano 
Diretor)

Pontal LC 001/2017 (altera LC 
002/2006) - - LC 001/2017 (alteração LC 

002/2006) -

Pradópolis L 139/2006 - - - -

Ribeirão Preto L 2.866/2018

Devido à declaração de 
inconstitucionalidade da 
LC 2505/2012, continua 
em vigor a LC 2157/2007

Devido à declaração de 
inconstitucionalidade da 
LC 2505/2012, continua 
em vigor a LC 2157/2007

L 2.866/2018 (Plano 
Diretor)

L 2.866/2018 (Plano 
Diretor)

Sales Oliveira - - - - -
Santa Cruz da Esperança - - - - -
Santa Rita do Passa 
Quatro L 2.667/2006 LC 2/2009 - L 2.667/2006 L 2.667/2006

Santa Rosa do Viterbo L 96/2006 LC 120/2008 - - -
Santo Antônio da Alegria - - - LC  1.856/2019 -
São Simão - LC 103/2005 LC 189/2017 LC 21/2019 -

Serra Azul - - LC 1.254/2014 (altera LC 
1.028/2008) Lei 1432/2018 (alteração) -

Serrana L 174/2006 L 174/2006 LC 371/2014. L 174/2006

Sertãozinho L 201/2008 LC 328/2019 (altera LC 
264/2011) - LC 264/2011 L 201/2008

Taiúva L 48/2006 LC 57/2009 LC 073/2013 LC 074/2013 -

Tambaú LC 23/2006 e LC 62/2011 e 
85/2020 (alterações) - - LC 23/2006 (Plano Diretor) -

Taquaral - Lei 630/2014** L 126/2001 - -

Fonte: Prefeituras municipais
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MAPA II.6. MMacrozoneamentos e zoneamentos municipais
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Foram solicitadas informações às prefeituras municipais sobre as 
leis existentes e suas atualizações, incorporadas ao trabalho à me-
dida que chegavam. 

Para acompanhamento dos trabalhos foi elaborada uma planilha 
contendo as legislações urbanísticas previamente levantadas 
por município da região metropolitana, constantemente atuali-
zada para incluir os dados encaminhados pelas prefeituras.Para 
cada município da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, fo-
ram elaborados uma planilha de ordenamento territorial e um 
relatório de mapeamento contendo as informações utilizadas no 
levantamento do zoneamento municipal − como as leis e suas 
alterações, a classifica.

A partir do mapeamento do zoneamento municipal, realizado para 
parte dos municípios da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, é 
possível observar que há nomenclaturas próprias para sua divisão 
territorial e para as zonas e macrozonas. 

No caso dos municípios que não possuem zonas ou macrozonas 
delimitadas, ou não tenham sido localizadas, até o momento, leis 
específicas e/ou a delimitação do perímetro urbano, foram utili-
zados os dados dos Setores Censitários do IBGE (2020), devido ao 
mesmo considerar a legislação municipal na definição das áreas 
urbanas e rurais dos municípios. 

Alguns municípios, como Ribeirão Preto, Pitangueiras e Batatais, 
disponibilizam o mapeamento com a delimitação do perímetro ur-
bano em seus respectivos planos diretores. Na ausência de legisla-
ção municipal com a delimitação do perímetro urbano, foi utilizado 

o limite externo dos setores e a sua classificação entre área urbana 
e rural para definição do perímetro.

Os planos diretores dos municípios de Ribeirão Preto, Pitangueiras, 
Brodowski, Sertãozinho e Batatais estabelecem Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS) em seu território. O município de Jabotica-
bal estabelece algumas categorias de “Áreas de Especial Interesse 
Social”, incluindo habitação social.

27



MAPA II.7. Perímetro urbano
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MAPA II.8. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)
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II.3. Rede de centralidades

Nos anos 1980, a prestação de serviços e o comércio na região de 
Ribeirão Preto entram em nova fase de sofisticação, com a presen-
ça de importantes redes de hotéis, a expansão da rede bancária, a 
construção de lojas de departamento e investimentos ligados ao 
setor de logística e de comunicação, como a instalação das primei-
ras estações de televisão. 

Ao longo dos anos 1990, as sucessivas melhorias no sistema viá-
rio facilitaram o acesso dos moradores das cidades menores aos 
serviços, comércio e equipamentos públicos concentrados em Ri-
beirão Preto. Este cenário reconfigurou as relações de interdepen-
dência entre os municípios − e a cidade-polo da região passou a 
atender cada vez mais à demanda regional. 

Atualmente, a RMRP está entre os principais polos econômicos re-
gionais do Brasil, beneficiada por sua localização privilegiada, terra 
de ótima qualidade, presença de universidades e centros de pes-
quisa, mão de obra qualificada, boa infraestrutura de transportes e 
comunicação e mercado consumidor dinâmico. É também um dos 
principais polos da atividade sucroalcooleira nacional − com a am-
pliação de usinas de açúcar e álcool por todo território. 

Ribeirão Preto é classificado pelo REGIC 1 como Capital Regional 
A, ou seja, centro urbano com alta concentração de atividades de 
gestão. Tendo como referência a caracterização do Arranjo Popu-
lacional de Ribeirão Preto, verifica-se que a RMRP se conecta com 
as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de 

1  IBGE, 2018.

Janeiro e, ainda, com Brasília. Tal conexão pode se configurar pela 
presença do aeroporto, que faz ligações diretas com tais centros. 
Portanto, sua região de influência extrapola os limites do Estado de 
São Paulo, chegando a Minas Gerais, RJ e Brasília.

FIGURA II.1. Conexões externas da RMRP

Fonte: IBGE. Região de influência de cidades, 2018.

A RMRP possui boa rede viária regional, articulada pela Via Anhan-
guera − que faz a ligação com Campinas e São Paulo e prossegue 
para São Joaquim da Barra, Triângulo Mineiro e Brasília −, e inú-
meras outras rodovias, possibilitando o acesso fácil a diferentes re-
giões do Estado e do país. A ligação com Minas Gerais se dá pelas 
das rodovias Cândido Portinari e Faria Lima. 
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São destaque na rede de influência de Ribeirão Preto os seguintes 
Arranjos Municipais e municípios: Capital Regional C: AP Araraqua-
ra/SP; Centros Sub-Regionais A: AP Passos/MG e Sertãozinho (SP); 
Centros Sub-Regionais B: AP Matão/SP, Bebedouro (SP), Ibitinga 
(SP), Jaboticabal (SP), Orlândia (SP), Pitangueiras (SP), Porto Fer-
reira (SP), São Joaquim da Barra (SP), São José do Rio Pardo (SP), 
São Sebastião do Paraíso (MG) e Taquaritinga (SP); Centros de Zona 
A: Batatais (SP), Itápolis (SP), Ituverava (SP), Mococa (SP) e Monte 
Alto (SP); Centro de Zona B: Piumhi (MG).

FIGURA II.2. Região de influência da RMRP

Fonte: IBGE. Região de influência de cidades, 2018.

A hierarquia dos centros urbanos dentro da RMRP abrange as se-
guintes classificações: Capital Regional A, Ribeirão Preto; Centro 
Sub-regional A: Sertãozinho; Centro Sub-regional B: Jaboticabal, 
Orlândia e Pitangueiras; Centro de Zona A: Batatais, Mococa e Mon-
te Alto; Centro local: demais municípios.

A RMRP é fortemente polarizada pelo município de Ribeirão Preto, 
que exerce elevado grau de centralidade na Unidade Regional. Ri-
beirão Preto se destaca como município-polo da região em função 
de seu papel de prestador de serviços regionais, onde se observam 
intensos fluxos de pessoas e mercadorias, em especial nos muni-
cípios de seu entorno imediato. Outras subcentralidades são exer-
cidas pelos municípios de Jaboticabal e, em menor nível, Mococa e 
Orlândia, que se configuram como centros sub-regionais.

Os municípios de Ribeirão Preto e Sertãozinho dividem funções e 
complementaridades com relação à dinâmica econômica regional: 
Ribeirão Preto, com a função de comércio e serviços regional, e 
Sertãozinho, a partir da concentração da atividade industrial, como 
polo industrial regional, atendendo às demandas da agroindústria 
regional para além da RMRP. Esse nível de complementaridade re-
vela uma tendência à integração territorial com um incipiente vetor 
de expansão que vem se configurando de forma tênue e lenta, pos-
sivelmente devido à alta rentabilidade do uso agrícola da terra, em 
detrimento de um possível processo de conurbação.
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MAPA II.9. Região de influência
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II.4. Dinâmica demográfica

O município de Ribeirão Preto, com 683.777 habitantes, concen-
tra quase 40% de toda a população da RMRP. Acima de 100 mil 
habitantes está Sertãozinho. Entre 50 mil e 100 mil habitantes: 
Jaboticabal, Mococa e Batatais. Entre 20 mil e 50 mil: 16 municí-
pios. Entre 10 a 20 mil: cinco municípios. Entre 5 a 10 mil: cinco 
municípios. Abaixo de 5 mil: três municípios. A grande maioria dos 
municípios da RMRP (29) tem menos de 50 mil habitantes.

TABELA II.2. População urbana, rural e total (2020)

No período entre 2000 e 2010, a taxa de crescimento anual da 
RMRP foi cerca de 0,34 pontos percentuais maior que a do Es-
tado de São Paulo. A taxa geométrica de crescimento anual do 
município de Ribeirão Preto, no mesmo período, foi 0,67 pontos 
percentuais maior que a estadual. A análise das taxas no período 
2010-2020 e as projeções para o período 2020-2030 mostram uma 
tendência de aproximação da RMRP aos padrões de crescimento 
populacional do Estado. 

Municípos Urbana Rural Total
Ribeirão Preto 681.837 1.940 683.777
Sertãozinho 121.772 583 122.355
Jaboticabal 72.946 1.275 74.221
Mococa 63.433 3.320 66.753
Batatais 53.258 6.964 60.222
Pontal 48.784 499 49.283
Monte Alto 46.900 1.505 48.405
Serrana 44.183 251 44.434
Jardinópolis 42.070 823 42.893
Orlândia 41.177 1.089 42.266
Guariba 38.406 615 39.021
Pitangueiras 37.614 970 38.584
Cravinhos 33.919 509 34.428
Barrinha 31.979 359 32.338
Morro Agudo 31.558 774 32.332
Santa Rita do Passa Quatro 24.263 2.122 26.385
Cajuru 22.937 2.726 25.663
Santa Rosa de Viterbo 24.636 968 25.604

Municípos Urbana Rural Total
Brodowski 23.647 296 23.943
Tambaú 20.834 1.969 22.803
Pradópolis 19.502 1.405 20.907
Altinópolis 14.272 1.281 15.553
São Simão 13.710 1.137 14.847
Luís Antônio 13.961 205 14.166
Serra Azul 8.748 3.534 12.282
Sales Oliveira 10.850 668 11.518
Dumont 9.392 178 9.570
Guatapará 5.982 1.458 7.440
Nuporanga 6.926 342 7.268
Santo Antônio da Alegria 4.999 1.638 6.637
Taiúva 5.894 384 6.278
Taquaral 2.660 91 2.751
Cássia dos Coqueiros 1.916 579 2.495
Santa Cruz da Esperança 1.429 648 2.077
RMRP 1.596.168 40.958 1.637.126

Fonte: SEADE
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TABELA II.3. Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) – RMRP e Estado de São Paulo

Município Período TGCA 10 
urbana

TGCA 10 
rural

TGCA 10 
total

Altinópolis
2010-2020 0,85 -3,89 0,09
2010-2020 0,46 -4,22 -0,03
2020-2030 0,23 -4,36 -0,08

Barrinha
2010-2020 1,65 1,89 1,65
2010-2020 1,29 1,28 1,29
2020-2030 0,88 0,86 0,88

Batatais
2010-2020 0,34 8,74 1,01
2010-2020 0,65 0,65 0,65
2020-2030 0,38 0,38 0,38

Brodowski
2010-2020 2,38 -5,02 2,11
2010-2020 1,41 -5,28 1,29
2020-2030 0,73 -4,80 0,68

Cajuru
2010-2020 1,23 0,81 1,18
2010-2020 0,99 0,58 0,95
2020-2030 0,66 0,25 0,62

Cássia dos Coqueiros
2010-2020 0,77 -3,55 -0,85
2010-2020 0,65 -3,65 -0,55
2020-2030 0,52 -3,75 -0,33

Cravinhos
2010-2020 1,30 -4,32 1,11
2010-2020 0,95 -4,28 0,84
2020-2030 0,56 -4,10 0,50

Dumont
2010-2020 2,96 -4,06 2,59
2010-2020 1,83 -4,70 1,65
2020-2030 0,87 -4,96 0,79

Guariba
2010-2020 1,40 -1,54 1,33
2010-2020 1,02 -1,79 0,97
2020-2030 0,61 -2,03 0,57

Município Período TGCA 10 
urbana

TGCA 10 
rural

TGCA 10 
total

Guatapará
2010-2020 2,13 -1,83 0,90
2010-2020 1,58 -2,35 0,67
2020-2030 1,14 -2,76 0,47

Jaboticabal
2010-2020 0,86 -5,00 0,62
2010-2020 0,49 -5,02 0,36
2020-2030 0,16 -4,78 0,10

Jardinópolis
2010-2020 2,57 -5,45 2,06
2010-2020 1,55 -5,93 1,33
2020-2030 0,84 -5,75 0,74

Luís Antônio
2010-2020 5,19 -4,38 4,64
2010-2020 2,54 -6,08 2,34
2020-2030 1,26 -5,70 1,19

Mococa
2010-2020 0,66 -4,66 0,12
2010-2020 0,37 -4,28 0,07
2020-2030 0,05 -3,70 -0,11

Monte Alto
2010-2020 0,89 -3,00 0,68
2010-2020 0,52 -3,27 0,38
2020-2030 0,14 -3,49 0,05

Morro Agudo
2010-2020 2,05 -7,46 1,37
2010-2020 1,25 -4,35 1,06
2020-2030 0,80 -1,43 0,75

Nuporanga
2010-2020 2,00 -6,48 0,78
2010-2020 1,14 -5,96 0,65
2020-2030 0,49 -4,54 0,30

Orlândia
2010-2020 0,97 2,56 1,01
2010-2020 0,62 0,62 0,62
2020-2030 0,31 0,31 0,31

>>
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Município Período TGCA 10 
urbana

TGCA 10 
rural

TGCA 10 
total

Pitangueiras
2010-2020 1,48 -3,03 1,26
2010-2020 1,04 -3,31 0,90
2020-2030 0,71 -3,40 0,62

Pontal
2010-2020 3,28 -3,70 3,09
2010-2020 2,16 -3,99 2,07
2020-2030 1,11 -3,79 1,07

Pradópolis
2010-2020 3,09 2,11 3,01
2010-2020 1,96 0,98 1,89
2020-2030 1,12 0,16 1,06

Ribeirão Preto
2010-2020 1,83 -2,29 1,82
2010-2020 1,25 1,25 1,25
2020-2030 0,61 0,61 0,61

Sales Oliveira
2010-2020 2,02 -3,87 1,27
2010-2020 1,27 -3,94 0,88
2020-2030 0,65 -3,62 0,44

Santa Cruz da Esperança
2010-2020 1,01 0,51 0,84
2010-2020 0,78 0,28 0,62
2020-2030 0,55 0,05 0,39

Santa Rita do Passa Quatro
2010-2020 0,53 -2,68 0,14
2010-2020 0,24 -2,65 -0,03
2020-2030 0,05 -2,47 -0,13

Santa Rosa de Viterbo
2010-2020 1,20 -1,05 1,08
2010-2020 0,81 -1,39 0,72
2020-2030 0,48 -1,69 0,40

Santo Antônio da Alegria
2010-2020 1,08 0,41 0,90
2010-2020 0,69 0,02 0,52
2020-2030 0,41 -0,26 0,25

São Simão
2010-2020 0,81 -1,99 0,49
2010-2020 0,59 -2,18 0,35
2020-2030 0,41 -2,32 0,23

Município Período TGCA 10 
urbana

TGCA 10 
rural

TGCA 10 
total

Serra Azul
2010-2020 1,63 17,62 4,20
2010-2020 0,91 0,91 0,91
2020-2030 0,72 0,72 0,72

Serrana
2010-2020 1,93 -6,22 1,79
2010-2020 1,41 -4,81 1,36
2020-2030 0,86 -2,95 0,84

Sertãozinho
2010-2020 1,86 -10,91 1,52
2010-2020 1,15 -7,71 1,08
2020-2030 0,53 -3,25 0,52

Taiúva
2010-2020 0,44 -4,34 -0,10
2010-2020 1,73 -2,21 1,43
2020-2030 -0,12 -2,94 -0,27

Tambaú
2010-2020 0,46 -2,48 0,08
2010-2020 0,46 -2,35 0,18
2020-2030 0,34 -2,29 0,14

Taquaral
2010-2020 0,13 -2,19 0,02
2010-2020 0,18 -2,14 0,09
2020-2030 0,11 -2,05 0,05

RMRP
2010-2020 1,61 -1,99 1,46
2010-2020 1,11 -1,90 1,01
2020-2030 0,57 -1,39 0,52

Estado de São Paulo
2010-2020 1,36 -3,67 1,09
2010-2020 0,86 -0,74 0,80
2020-2030 0,52 -0,59 0,48

Fonte: Fundação Seade.

>>
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MAPA II.10. TGCA 2020-2030
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Com população estimada de 1.680.100 para 2021, segundo a Fun-
dação Seade, a RMRP apresenta (a exemplo de todo o Estado de 
São Paulo) para as próximas décadas taxas geométricas de cres-
cimento cada vez menores. 

Esse cenário reflete a queda na taxa de fecundidade e uma expec-
tativa de vida maior, fazendo com que o crescimento vegetativo, 
saldo entre nascimentos e mortes, diminua. Outro aspecto que 
colabora com o aumento ou diminuição da população é o movi-
mento migratório. No passado, a migração interna e em direção 
ao interior do Estado foi importante, porém, atualmente, é bas-
tante reduzida.

Se forem observadas as pirâmides etárias das duas décadas, per-
cebe-se que as faixas etárias até 35 e 40 anos diminuem nas proje-
ções para 2030, “engrossando” as faixas superiores. Isso significa 
um aumento na “razão de dependência”, ou seja, a razão entre a 
população economicamente dependente, de 0 a 14 anos e acima de 
65 anos, e a população economicamente ativa (PEA). Esse aumento 
já se inicia a partir de 2015 como mostra o Gráfico 2.

GRÁFICO II.1 Pirâmide etária (2020) 

GRÁFICO II.1 Pirâmide etária (2030) 

Fonte: SEADE.
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 Gráfico II.3. Razão de dependência (2010 a 2050)
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Fonte: Fundação Seade.

Com relação à densidade demográfica, o destaque é o município 
de Ribeirão Preto, com valor quase 10 vezes mais elevado que o 
conjunto da RMRP, e quase seis vezes mais elevado que o Estado de 
São Paulo. A RMRP, por sua vez, apresenta densidade demográfica 
37% menor que a densidade estadual.
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Municípios População 
Total Área (km²) Densidade 

hab./km²)
Ribeirão Preto 683.777 650,916 1.050,00
Serrana 44.434 126,046 352
Sertãozinho 122.355 403,089 303
Barrinha 32.338 146,03 221
Guariba 39.021 270,289 144
Orlândia 42.266 291,765 144
Monte Alto 48.405 346,95 139
Pontal 49.283 356,371 138
Pradópolis 20.907 167,378 124
Cravinhos 34.428 311,423 110
Jaboticabal 74.221 706,602 105
Pitangueiras 38.584 430,638 89
Santa Rosa de Viterbo 25.604 288,576 88
Brodowski 23.943 278,46 85
Dumont 9.570 111,376 85
Jardinópolis 42.893 501,87 85
Mococa 66.753 855,156 78
Batatais 60.222 849,53 70

Municípios População 
Total Área (km²) Densidade 

hab./km²)
Taquaral 2.751 53,892 51
Taiúva 6.278 132,459 47
Serra Azul 12.282 283,144 43
Tambaú 22.803 561,788 40
Cajuru 25.663 660,09 38
Sales Oliveira 11.518 305,776 37
Santa Rita do Passa Quatro 26.385 754,141 34
São Simão 14.847 617,252 24
Luís Antônio 14.166 598,257 23
Morro Agudo 32.332 1.388,13 23
Santo Antônio da Alegria 6.637 310,311 21
Nuporanga 7.268 348,265 20
Guatapará 7.440 413,567 17
Altinópolis 15.553 928,96 16
Santa Cruz da Esperança 2.077 148,062 14
Cássia dos Coqueiros 2.495 191,683 13
RMRP 1.669.499 14.788,22 112
Estado de São Paulo 44.639.899 248.219,48 179

Fonte: SEADE, 2020

TABELA II.4. Densidade demográfica (2020)
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III. Vulnerabilidade socioterritorial,  
política habitacional e equipamentos públicos

III.1. Qualidade e condições de vida

A base de análise para a identificação da desigualdade no território 
é o mapeamento da vulnerabilidade socioterritorial em cada muni-
cípio e sua inserção na dinâmica da região metropolitana. Eviden-
temente, essa abordagem deverá ser feita sob os vários aspectos 
que envolvem as diferentes temáticas em que as Funções Públicas 
de Interesse Comum (FPICs) são refletidas.

Alguns dados da dinâmica demográfica tratados no capítulo ante-
rior − que apontam para um cenário de transição demográfica − têm 
forte ligação com as condições de vida da população, especialmen-
te no que se refere às condições de moradia futura, às questões da 
saúde e aspectos de ensino − FPICs que são objeto do PDUI.

“A tendência de declínio nas taxas de crescimento populacional 
de forma mais acentuada nas últimas décadas pode ser enten-
dida em decorrência do processo de transição demográfica”. De 
acordo com Carmo e D’Antona (2011), o principal indicador des-
te processo é o comportamento das taxas de fecundidade total 
(TFT), ou seja, do número de filhos por mulher em idade fértil 
(grupo etário de 15-49 anos). Segundo Carvalho e Garcia (2003), 
a queda da fecundidade é a principal responsável pelo processo 
de envelhecimento populacional. Um dos aspectos resultantes 
da transição demográfica é, portanto, a inversão das razões de 
dependência, com queda acentuada da população mais jovem, 

de 0 a 14 anos, e aumento da participação do grupo de 60 anos 
ou mais, assim como a tendência de declínio das taxas de cres-
cimento” (Baeninger R, 2019) 2

Essas projeções de cenários, que se confirmam a cada ano, têm 
um impacto direto nas políticas sociais: de saúde, de educação, 
de habitação e de previdência. Ou seja, as demandas por políticas 
públicas e a prestação de serviços ao idoso é crescente.

Simultaneamente, tem-se a diminuição da pressão sobre políticas 
públicas para os mais jovens, alterando substancialmente o foco 
das políticas sociais. Os municípios, o Estado e, inclusive, o governo 
federal devem estar preparados em face dessas questões.

Sobre o envelhecimento da população, uma questão relevante é o 
fato de que a parcela mais idosa da População Economicamente 
Ativa (PEA) deverá permanecer ativa por um tempo maior. Há ne-
cessidade de se buscar o aumento da produtividade do trabalho. 
Dessa forma, as políticas de formação e qualificação profissional, 
de inovação e tecnologia, devem assumir um papel preponderante. 
Isso sem falar na qualificação profissional esporádica, em função 
das demandas empresariais, que deverá ser abordada no capítulo 
específico de dinâmica econômica.

A transição demográfica em curso, com queda acentuada da ferti-
lidade, aumento da esperança de vida e transformação dos arran-
jos familiares, vai impactar diretamente na demanda por novas 
moradias. 

2  Baeninger R.; Pereira G. e Maciel L- Evolução Populacional e Dinâmica Migratória nas 
RA Central e de Franca- Desafio para Gestão das Políticas Sociais, in População e Cida-
des−pág. 31.
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Sob demanda da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
a Fundação Seade criou o indicador IPRS – Índice Paulista de Res-
ponsabilidade Social. Os índices mais conhecidos como o PIB, PIB 
per capita, ou mesmo os índices relativos à saúde e educação, iso-
ladamente, não abrangem toda a complexidade existente em uma 
população quando se trata de análises que vão balizar as políticas 
públicas. Já o IPRS é uma ferramenta analítica que revela a situa-
ção de cada um dos municípios nas dimensões centrais do desen-
volvimento.

“Assim, o IPRS é composto de quatro medidas: três indicadores 
sintéticos setoriais, que mensuram as condições do município em 
termos de riqueza, escolaridade e longevidade – permitindo o orde-
namento dos 645 municípios do Estado segundo cada uma dessas 
dimensões; e uma tipologia constituída de cinco grupos, denomina-
da “grupos do IPRS”, que resume a situação dos municípios segun-
do os três eixos considerados, sem ordená-los”3.

É um instrumento de avaliação dos municípios que aponta direta-
mente para as oportunidades, os limites e os desafios existentes. 
Baseado nos mesmos critérios de desenvolvimento considerados 
pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)4, o IPRS reflete o 
esforço dos municípios nas dimensões riqueza, escolaridade e lon-
gevidade, incluindo indicadores que caracterizam mudanças em 
um prazo mais curto.

3  Seade,  IPRS, Versão 2019-.
4  IDH - Índice de Desenvolvimento Urbano – Fundação Seade. O último cálculo foi 
com base no Censo IBGE de 2010.

Os parâmetros para a classificação dos municípios por dimensões 
e categorias do IPRS, de 2014 a 2018, são definidos conforme a ta-
bela III.1., a seguir:

TABELA III.1. Categorias para o IPRS

Categorias Ano de 
Referência

Riqueza 
Municipal Longevidade Escolaridade

Baixa 2014 Até 39 Até 66 Até 42
2016 Até 38 Até 68 Até 49
2018 Até 38 Até 68 Até 52

Média 2014 67 a 69 43 a 50
2016 69 a 71 50 a 56
2018 69 a 71 53 a 60

Alta 2014 40 e mais 70 e mais 51 e mais
2016 39 e mais 72 e mais 57 e mais
2018 39 e mais 72 e mais 61 e mais

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.

A partir dessas categorias, pode-se avaliar como está o município 
nas três dimensões consideradas. Um município é considerado di-
nâmico, por exemplo, se preenche os índices para categoria “alta”, 
ou vulnerável se preenche as condições para categoria “baixa”. 
Cem é a melhor condição e zero a pior. Na RMRP, existem quatro 
municípios considerados vulneráveis. Sugere-se que esses índices 
sejam observados com atenção e sejam identificados os motivos 
para a “vulnerabilidade” ou outra condição não desejável. Muni-
cípios classificados como “em transição” também devem ser mo-
nitorados. Os resultados do IPRS dizem respeito a várias Funções 
Públicas de Interesse Comum, portanto, têm interesse regional na 
busca de maior equidade.
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MAPA III.1. Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)
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III.2. Necessidades habitacionais

Um dos princípios que norteiam a construção do PDUI, como um pla-
no destinado ao território metropolitano, é a diminuição das desigual-
dades regionais, visando à ampliação de oportunidades e à melhoria 
da qualidade de vida dos cidadãos. Assim, reduzir a desigualdade e a 
segregação socioeconômica e territorial da RMRP é o objetivo precí-
puo que vai nortear a questão habitacional, Função Pública de Inte-
resse Comum bastante relevante nos níveis regional e intramunicipal. 
A diretriz do PDUI para a habitação é, numa formulação genérica, o 
enfrentamento da precariedade do “habitat”.

Conforme Bezerra e Chaer (2021)5, o processo de migração espa-
cial que foi marca de grandes transformações no perfil do uso e 
ocupação do solo em décadas passadas − aumentando as taxas de 
urbanização em todo o país −, terminou ou está prestes a termi-
nar. No entanto, segundo as autoras, há uma “nova urbanização” 
fruto da migração urbano-urbano trazendo uma crescente pres-
são sobre as chamadas cidades médias, cujo tamanho pode variar 
de 100 a 500 mil habitantes.

No caso da RMRP, apenas Sertãozinho, com mais de 123 mil habi-
tantes, pode ser considerada “cidade média”. Parte do parque in-
dustrial da região localiza-se no município, um dos principais polos 
de desenvolvimento de tecnologia e plantio para a produção de açú-
car e álcool do país. Além da localização do polo metalomecânico,  
o município possui diversas usinas de açúcar e destilarias de álcool6. 

5  Bezerra, M.C. de Lima & Chaer, T. M. Salum, Habitação, in Brasil em Números, IBGE, 2021.
6  FIPE – 5326 Produto 3.

Esse dinamismo justifica a inversão em loteamentos, condomínios e 
HIS (Tabela III.2), dada a atratividade exercida pelo município como 
polo de geração de empregos.

Ribeirão Preto, com cerca de 689 mil habitantes, já é considerada 
“cidade grande”. Esse crescimento dado pela nova urbanização 
não é autossustentável, e impõe às cidades receptoras dessa mi-
gração pressões que podem trazer precarização de acesso aos 
serviços e, especialmente, precarização da habitação − não in-
serção na malha urbana ou grande carência de serviços básicos.

A oferta de loteamentos e condomínios na última década, de 
acordo com as informações do Grupo de Análise e Aprovação 
de Projetos Habitacionais (Graprohab), pode ser vista no mapa 
III.2., que reúne as manchas urbanas como primeira camada, as 
Unidades de Conservação e os empreendimentos imobiliários. 
Os municípios que mais receberam imóveis foram Ribeirão Pre-
to e Sertãozinho, este com um número relativamente maior que 
Ribeirão, consideradas suas respectivas populações. Já no que 
diz respeito à habitação de interesse social, a proporção não é a 
mesma. Ribeirão Preto recebeu 12.573 unidades, seguida de Jar-
dinópolis, com 4.535, quase 80% da totalidade dos loteamentos 
para aquele município (Tabela III.2.). 

No Mapa III.2., observa-se as habitações de interesse social (HIS) 
na borda da mancha urbana, especialmente em Ribeirão Preto. São 
seis os municípios da região que não têm habitação de interesse 
social, mas todos receberam alguma quantidade de lotes e/ou con-
domínios. Sobre a dinâmica imobiliária, é necessário cruzar mais 
informações para obter análises mais consistentes e elucidativas, 
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de forma que as diretrizes do PDUI possam adequar oferta e neces-
sidades, quando se tratar de HIS.

A principal questão que se coloca é como mapear e identificar os as-
sentamentos precários, aglomerados subnormais, favelas e áreas 
de risco com habitação precária. A isso se soma a necessidade de 
se conhecer, devido à grande heterogeneidade das situações, o tipo 
de intervenção necessária para a execução de ações corretivas. Es-
sas ações, necessariamente, devem ter uma visão estratégica e de 
articulação entre as demais políticas de desenvolvimento urbano, 
ambiental, de saneamento e transporte e mobilidade. 

O conhecimento do território, as áreas de risco e de ocupação são 
mais bem conhecidas e identificadas pelos municípios por meio de 
dados primários.

As informações a seguir vieram da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), e tiveram como fontes: 1. IBGE 2019: 
Todos os municípios do Estado com aglomerado subnormal mapea-
do, menos RMBS (90); 2. Sistema de Informações metropolitanas 
(SIM), 2018/2019: nove municípios da Baixada Santista; 3. PMU 2010 
/ PMH 2014: demais municípios sem aglomerado subnormal (IBGE) 
identificado ou sem mapeamento de assentamentos no SIM.

Municípios Loteamentos Condomínios Desmembramento Interesse Social

Altinópolis 3.829 21 11 620
Barrinha 4.288 0 0 0
Batatais 11.025 610 5 2.267
Brodowski 5.677 672 0 264
Cajuru 3.316 148 0 127
Cássia dos Coqueiros 258 0 0 115
Cravinhos 7.090 0 0 869
Dumont 1.815 31 0 474
Guariba 5.475 8 0 302
Guatapará 737 0 0 164
Jaboticabal 3.988 1.376 23 0
Jardinópolis 5.687 661 0 4.535
Luís Antônio 1.888 25 0 760
Mococa 8.212 482 0 1.016
Monte Alto 8.334 0 0 1.000

TABELA III.2. Oferta de 2010 a 2020 - dados Graprohab

>>
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Municípios Loteamentos Condomínios Desmembramento Interesse Social

Morro Agudo 6.570 0 0 0
Nuporanga 2.248 0 0 796
Orlândia 2.600 0 0 60
Pitangueiras 5.981 0 0 2.775
Pontal 4.684 300 0 205
Pradópolis 2.498 0 0 605
Ribeirão Preto 25.201 20.798 0 12.573
Sales Oliveira 2.478 0 0 1.172
Santa Cruz da Esperança 994 - - -
Santa Rita do Passa Quatro 5.063 0 0 257
Santa Rosa de Viterbo 2.575 0 0 0
Santo Antônio da Alegria 1.656 0 0 717
São Simão 436 0 0 51
Serra Azul 976 0 0 232
Serrana 4.901 0 0 811
Sertãozinho 20.145 3.261 0 1.519
Taiúva 1.203 0 0 577
Tambaú 1.756 0 0 127
Taquaral 249 0 0 0
RMRP 163.833 28.393 39 34.990

Fonte: Graprohab.

>>
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MAPA III.2. Unidades de conservação e oferta de loteamentos e condomínios
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QUADRO III.1. Domicílios em aglomerados subnormais ou favelas 

Região Nº municípios Nº domicílios 
em favelas

Nº domicílios 
em 

aglomerados 
subNormais

Nº Domicílios 
em favelas e 
aglomerados 
subnormais

RMRP 34 5.226 7.621 7.847

Fonte: CDHU

As áreas de risco, por definição, são terrenos onde existem imóveis 
sujeitos a perda ou dano socioeconômico causado pela condição ou 
processo geológico de origem natural ou potencializado por inter-
venções antrópicas. A informação de mesma fonte dos domicílios 
precários é que existem 1.462 domicílios em situação de risco na 
região. Esses números não são tão significativos se comparados 
aos de outras regiões. No entanto, há, ainda assim, necessidade de 
se avaliar e mapear a situação nos municípios onde há ocorrência, 
de forma a se corrigir e prevenir problemas futuros. 

O PDUI não propõe programas relativos à questão habitacional, 
mas estabelece diretrizes para os municípios incorporarem em 
seus respectivos planos diretores. Essas análises devem passar 
pela Câmara Temática − instância técnica do Conselho de Desen-
volvimento da RMRP −, que vai discutir, inclusive, as necessidades 
habitacionais referentes às inadequações da habitação e, especial-
mente, a regularização fundiária. Essa ação passou a ser uma exi-
gência do PDUI, e tem um novo marco legal (Lei 13.465/2017). 

A Secretaria de Estado da Habitação conta com o Programa Cidade 
Legal, que tem papel facilitador junto aos cartórios para promover 

a regularização fundiária. Mas cabe ao município o papel ativo, por 
meio de levantamentos, inscrição e apresentação dos núcleos de 
unidades habitacionais ao Programa Cidade Legal. 

Dessa forma, a diretriz básica do PDUI para a habitação deverá ser 
o enfrentamento das condições geradoras de segregação territorial 
(e social), mediante políticas de inclusão social que contemplem a 
provisão de habitações dotadas de infraestrutura e equipamentos 
em áreas consideradas precárias e degradadas.

III.3. Distribuição de serviços e equipamentos públicos

A RMRP conta com vários centros de referência especializados em 
assistência social (CREAS e CRAS) e um Centro de Referência Es-
pecializado para populações em situação de rua. 

Na área da cultura, há cerca de 22 equipamentos classificados 
como museus, sendo relativamente bem distribuídos pelo território 
da região metropolitana. Os mais relevantes são o Museu de Arte 
de Ribeirão Preto Pedro Manuel Gismondi, o Museu Histórico Peda-
gógico Alberto Santos Dumont, no município de Dumont, e o Museu 
Casa de Portinari, em Brodowski. Não há notícia de que o acesso 
aos equipamentos de cultura possa ser problemático.

Quanto aos estabelecimentos de ensino, em todos os municí-
pios existe pelo menos uma escola estadual. Sertãozinho abriga 
o Instituto Federal São Paulo, único estabelecimento federal da 
região. Existem campi de universidades estaduais em Jabotica-
bal (Unesp) e Ribeirão Preto (USP), com excelentes centros edu-
cacionais.
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MAPA III.3. Aglomerados subnormais (2019)
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III.4. Atendimento social 

Como visto no item anterior, há boa oferta de equipamentos sociais 
na região. Não há dificuldade de acesso da população vulnerável à 
assistência social. A dificuldade pode estar na solução das ques-
tões sociais oriundas da pobreza ou do uso de drogas.

III.4.1. Educação e escolaridade 

GRÁFICO III.1. Matrículas nos ensinos fundamental e médio
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Legenda: azul: UNESP; Federal: vermelho; FA-
TEC preto; SENAC azul e SENAT, verde.

FIGURA III.1. Estabelecimentos de ensino superior e técnico na RMRP

Fonte: GEOSEADE.
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Os dados sobre matrículas nos ensinos fundamental e médio nos 
últimos cinco anos apresentam uma tendência de queda ano a ano. 
De 2020 para 2016, há uma diferença a menor de 2,4% ou 24.506 
alunos. Esse resultado representaria, desde logo, a inversão da pi-
râmide etária da região. A projeção para 2030 da população até 17 
anos em idade escolar é 13,4%, portanto, menor do que a de 2020, 
sem mencionar os possíveis efeitos sobre a busca por escolas em  
2020 por causa da pandemia de Covid-19.

As demandas referentes à educação, identificadas em processo de 
consulta popular, situam-se em quatro áreas: recursos humanos, 
construção e implementação de unidades educacionais, questões 
pedagógicas e serviços de suporte. Em síntese, a demanda princi-
pal é a de qualificação e valorização salarial. Há menção à necessi-
dade de implantação de cursos de nível técnico, Etecs, por exemplo, 
e ampliação da oferta de cursos de terceiro grau. Com relação às 
Fatecs, construção e ampliação de cursos técnicos oferecidos pelo 
Centro Paula Souza e o estímulo à agroindústria e às empresas in-
dustriais.

A modernização − necessária − do setor sucroalcooleiro mecanizou 
o corte da cana. Isso tem gerado aumento do desemprego, reque-
rendo que a mão de obra disponível seja capacitada e qualificada 
para as novas funções. Daí decorre, como alternativa, a ampliação 
dos cursos técnicos, demanda recorrente em todas as oficinas rea-
lizadas.

O município de Jaboticabal, conta com escolas técnicas, a exem-
plo da Fatec e do Senac, e uma universidade, a Unesp, que oferece 
cursos nas áreas de agronomia, veterinária e administração, entre 

outros. Em Sertãozinho, há a Fatec Sertãozinho e o Instituto Fede-
ral São Paulo. Em Ribeirão Preto, a Fatec RP e o Senac. Em Mo-
coca, Fatec-Mococa. As demandas convergem para a continuação 
do cronograma de construção de novas escolas técnicas (Etecs), a 
construção de novo prédio para a Fatec de Sertãozinho e o aumento 
de repasses para o Centro Paula Souza. Também se reivindica a 
conclusão da Etec de Serrana e Jardinópolis, bem como maiores 
investimentos para ampliação dos cursos oferecidos em Orlândia.

III.4.2. Saúde
“A cidade sede da RMRP, que dá nome à região, é referência na-
cional em serviços de saúde, atraindo pessoas de todo Brasil à sua 
rede de consultórios, laboratórios, hemocentros e hospitais, princi-
palmente para o Hospital das Clínicas, ligados à Faculdade de Me-
dicina da USP. Esse setor encadeia-se diretamente com a rede de 
comércio e serviços de apoio (laboratórios, clínicas, comércio de 
equipamentos e material de saúde etc.) e com os segmentos indus-
triais especializados que ali se implantaram7”.

Segundo dados da Fundação Seade, em que pese a cidade de Ri-
beirão Preto ser referência nacional em saúde, as taxas de morta-
lidade infantil e mortalidade na infância são maiores do que as do 
Estado de São Paulo. Entretanto, o número de leitos SUS por mil 
habitantes é superior em 32% aos oferecidos pelo Estado.

7 Fipe, produto 11, identificação e caracterização de projetos estruturadores de médio prazo 
- 9.1 lote 3
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Taxa de mortalidade na infância por mil nascidos vivos: 
 ❏ RMRP: 12,76
 ❏ ESP: 12,65
 ❏ Taxa de mortalidade neonatal por mil nascidos vivos:
 ❏ RM: 11,24
 ❏ ESP: 10,93
 ❏ Leitos SUS por mil habitantes:
 ❏ RM: 1,56
 ❏ ESP: 1,18

De acordo com o Relatório Fipe, as demandas na área de saúde são 
relativas aos hospitais filantrópicos, Santas Casas e Unidades Bá-
sicas de Saúde. Pode-se listar na mesma ordem apresentada pelo 
Relatório Fipe:

1.  Melhoria no Atendimento Básico – equipando os postos de   
 saúde para rápido diagnóstico.

2.  Investimentos nas UBSs – estrutural e HR – médicos e  
 profissionais da saúde.

3.  Reativação ou celebração de novo convênio entre Secretaria  
 da Saúde e Santa Casa – para investimento, reforma  
 e ampliação das dependências do hospital – Sertãozinho.

4.  Custeio das UBSs – Especialidade – Jardinópolis.
5.  Reforma e ampliação das UBSs.
6.  Reformar o Centro de Saúde II Aparecida Maria Germana  

 Martins – Centro de Especialidade Médicas – Sertãozinho.
7.  Acessibilidade ao hospital – Serrana.
8.  Santa Casa de Serrana – Manutenção do corpo clínico  

 e de estrutura hospitalar (serviços de maternidade).
9.  Recursos para custeio em hospitais.

10. Melhoria no atendimento básico e assistência familiar.
11. Reforma e ampliação do Centro de Saúde II, localizado no  

 Bairro São João – Sertãozinho.
12. Saúde psiquiátrica – aceleração do processo de  

 desospitalização – Hospital Santa Tereza – Ribeirão Preto. 
13. A demanda-síntese percebida nas entrevistas é  

 a dificuldade de financiamento dos serviços de saúde.
14. A oferta de unidades de saúde está concentrada, como era  

 de se esperar, em Ribeirão Preto.

A atração populacional do município de Ribeirão Preto agrava os 
problemas sociais de sua periferia. Isso demanda políticas com-
pensatórias e programas assistenciais para a população.
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IV. Mobilidade, transporte e logística

IV.1 Avaliação de conectividade intermunicipal  
e oferta de infraestruturas

A malha rodoviária da Região Metropolitana de Ribeirão Preto 
(RMRP) se mostra, em configuração geral, espacialmente bem dis-
tribuída no território. São seis rodovias duplicadas que atravessam 
grande parte dos seus 34 municípios, enquanto os demais são ser-
vidos por rodovias de pista simples. Contudo, compartimentando a 
região, observa-se que as rodovias de melhor estrutura estão mais 
concentradas nas áreas central e oeste do território, enquanto na 
parte leste predominam as rodovias não duplicadas, sob a adminis-
tração do DER.

A organização viária dessa malha apresenta uma configuração 
mais radial, em que a maior parte das rodovias existentes chega 
ou parte da mancha urbanizada de Ribeirão Preto, fato que ajuda a 
evidenciar a força da centralidade urbana dessa localidade na coor-
denação das dinâmicas urbano-regionais da RMRP. Esta condição 
pode ser facilmente percebida quando se nota a existência de um 
anel viário urbano formado pelos eixos rodoviários da SP-322 e da 
SP-365, que contornam a sua área urbanizada.

Esse anel intercepta e distribui o fluxo urbano, metropolitano e in-
ter-regional, das principais rodovias que perpassam a região quan-
do estas se aproximam do município de Ribeirão Preto. Esse con-
torno viário também cumpre a função de mediar o fluxo urbano que 

adentra ou sai da malha urbana contornada pelo anel, por meio de 
algumas avenidas estruturais para a cidade, como as avenidas Ma-
rechal Costa e Silva, Bandeirantes e Maurílio Biagi.

Além da SP-334 (Cândido Portinari) e SP-330 (Anhanguera), tam-
bém se configuram como rodovias de nível primário na região a 
SP-255 (Antônio Machado Santana), a SP-322 (Armando Sales de 
Oliveira), a SP-326 (Brigadeiro Faria Lima) e a SP-340 (Pref. José 
André de Lima e Prof. Boanerges Nogueira). Essas rodovias são 
importantes para conectar os fluxos intermunicipais internos à 
região, como também para fazer conexões inter-regionais entre a 
RMRP e outras unidades regionais do Estado. Elas são duplicadas 
na maior parte de seus respectivos traçados e estão sob adminis-
tração de concessionárias. São ainda interceptadas por rodovias de 
menor hierarquia e avenidas que dão acesso às sedes urbanas da 
totalidade dos municípios da RMRP.

Existem seis rodovias de relevância secundária na RMRP: SP-253, 
SP-332, SP-373, SP-351, SP-338, SP-291 e SP-323. 

Essas rodovias são de pista simples, e se caracterizam por estarem 
sob a influência mais direta das rodovias primárias antes apon-
tadas, na medida em que elas interceptam essas rodovias e dão 
acesso, a partir delas, às sedes urbanas dos municípios não aten-
didos pelas estradas duplicadas. Em alguns casos, também ligam 
cidades fora da RMRP. Ao mesmo tempo, elas cumprem papel de 
escoar a produção agrícola das áreas rurais que margeiam essas 
rodovias. 
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Código Identificação Relevância Situação Municípios Interceptações

SP-330         
BR-050

Rod. Anhanguera Primária 
Estruturante

Duplicada Porto Ferreira (sede - fora da 
RMRP), Santa Rita do Passa 
Quatro, São Simão, Cravinhos 
(sede), Ribeirão Preto (sede), 
Jardinópolis, Sales de Oliveira,  
Orlândia (sede), São Joaquim da 
Barra (sede - fora da RMRP)

SP-328, SP-253, SP-253, SP-328, SP-271,  Av. Dr. Celso 
Charuri, SP-333, SP-255, Av. Castelo Branco, Av. Henri 
Nestlé, Av. Thomaz Alberto Whately, Av. Marechal Costa 
e Silva, SP-334, SP-328,  Rod. Alexandre Balbo, Rod. 
Dr. Arthur Costacurta, Rod. Vicinal Argeo Marchió, Rod. 
Vicinal Plínio Castro Prado, Rod. Waldir Canevari, SP-351, 
Av. do Café, Rod. Cel. Francisco Orlando. 

SP-334 Rod. Cândido Portinari Primária Duplicada Ribeirão Preto (sede), Jardinópolis, 
Brodowaki (sede),  Batatais (sede), 
Restinga (fora da RMRP)

Av. Marechal Costa e Silva, Estr. Vicinal José Riul, SP-351, 
Estr. Municipal Virgílio Cavazza, Rua Ana Luiza, 

SP-333  
BR-265

Rod. Carlos Tonani, 
Rodovia Abraão Assed

Primária Duplicada Jaboticabal (sede), Barrinha (sede), 
Sertãozinho (sede),  Ribeirão Preto 
(sede), Serrana (sede), Serra Azul, 
Santa Crus da Esperança (sede), 
Cajuru (sede)

SP-253, Estr. Pradópolis-Barrinha, Estr. Pelegrino Marcos 
Guidi,  Rod. Armando Sales Oliveira, Rod. Prefeito Antônio 
Duarte Nogueira, Av. Bandeirantes, Av. Marechal Costa 
e Silva, SP-330,  Av. Castelo Branco, SP-330,  Av. Habibi 
Jabali, Rod. Mario Titoto, Rod. Virgílio Gomes, SP-338

SP-255 Rod. Antônio Machado 
Santana

Primária Duplicada Américo Brasiliense ( fora da 
RMRP),  Guatapará,  Luís Antônio, 
Cravinhos, Ribeirão Preto (sede), 

SP-253, Rod. José Fragonese, Rod. José Fragonese,  SP-
322,  Av. Maurílio Biagi, SP-330,  SP-333

SP-322  Rod. Armando Sales 
de Oliveira 

Primária Duplicada Bebedouro (sede - fora da RMRP), 
Pitangueiras (sede), Pontal, 
Sertãozinho (sede)

Rua Paraíba, Rod. Maurílio Biagi, Av. César Mingosi, Estr. 
Antônio Sarti, SP-333

SP-326 B 
R-364

Rod. Brig. Faria Lima Primária Duplicada Bebedouro (sede - fora da RMRP), 
Pitangueiras, Taquaral (sede), 
Taiúva (sede), Jaboticabal (sede), 
Guariba, Matão (sede - fora da 
RMRP)

R. do Cafezal,  Via de Acesso a Taiúva, Rod. José Pizarro, 
SP-333,  Rod. José Corona

SP-340 Rod. Pref. José André 
de Lima,  
Rod. Prof. Boanerges 
Nogueira

Primária Duplicada 
(até Mococa), 
Estrada Simples 
(até Arcerburgo)

Casa Branca (sede - fora da 
RMRP), Mococa (sede), Arcerburgo 
(sede) - MG

SP-207, SP-338, R. José Ermiro de Moraes, Av. Tiradentes, 
Estr. Mococa-São Benedito de Areias, 

Fonte: DER, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração do quadro: FIPE, 2021

QUADRO IV.1. Rodovias primárias
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Código Identificação Relevância Situação Municípios Interceptações

SP-253 Rod. Deputado 
Cunha Bueno,  
Rod. Conde 
Francisco Matarazzo

Secundária Estrada Simples Jaboticabal (sede), Pradópolis (sede), Guatapará,  
Luís Antônio (sede), São Simão (sede), Santa Rosa 
de Viterbo (sede)

SP-333, Rod. José Corona, SP-291, Estr. 
Pradópolis-Barrinha, Estr. Vicinal Liliana 
Tenuto Rossi, SP-255, SP-330, Rod. Dr. 
Chaffy Jorge, SP-332

SP-332 Rod. Padre Donizetti Secundária Estrada Simples Santa Rosa de Viterbo (sede),  Tambaú (sede), 
Santa Cruz das Palmeiras (sede - fora da RMRP)

SP-253, Av. José Gatto,  Estr. Mun. 
Mococa-Tambaú

SP-373 Rod. Juca de 
Almeida

Secundária Estrada Simples Jaborandi (fora da RMRP), Morro Agudo (sede), Estr. vicinal Francisco Marcos Junqueira, 
Av. Mariano Volpon

SP-351 Rod. Altino Arantes Secundária Estrada Simples Morro Agudo (sede), Orlândia, Sales de Oliveira 
(sede), Batatais (sede), Altinópolis, Santo Antônio 
da Alegria, São Sebastião do Paraíso (sede) - MG

SP-330, SP 328, Rodovia Waldir Canevari,  
SP-334, Av. Dr. Alberto Crivelenti,  SP-338, 
Estr. Fioravante Belutti

SP-338 Rod. Joaquim 
Ferreira

Secundária Estrada Simples Altinópolis, Cajuru (sede),  Mococa SP-351, SP-333,  Av. Luís Constâncio, Rod. 
Coronel Narciso Ferreira Lopes, SP-340, 
Estr. Mun. Mococa-Tambaú

SP-291 Rod. Mário Donegá Secundária Estrada Simples Pradópolis (sede), Barrinha, Dumont (sede),  
Ribeirão Preto (sede)

SP-253, Av. Santos Dumont,  R. Antônio 
Danese,  SP-322,  SP-333

SP-323 Rod. José Dela 
Vecha

Secundária Estrada Simples Vista Alegre do Alto (sede - fora da RMRP), Monte 
Agudo (sede), Taquaritinga (sede - fora da RMRP)

Estr. de acesso a Aparecida do Monte Alto,  
SP-305, SP-333

Fonte: DER, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração do quadro: FIPE, 2021

QUADRO IV.2. Rodovias secundárias

QUADRO IV.3. Rodovias terciárias

IDENTIFICAÇÃO RELEVÂNCIA SITUAÇÃO MUNICÍPIOS INTERCEPTAÇÕES

Rod. Maurílio Biagi, Estr. Vicinal Plínio 
Castro Prado, Rod. Valdir Canevari Terciária Estrada Simples

Sertãozinho, Pontal (sede), Sales de 
Oliveira (sede), Nuporanga (sede), 
São José da Bela Vista (sede - fora da 
RMRP)

SP-322, Estr. da Vargem Rica, 
SP-330, SP-328, SP-351, 

Estr. Vicinal Arlindo Vicentini Terciária Estrada Simples Altinópolis (sede), Serrana (sede) SP-351, Estr. vicinal Miguel Tolói, 
SP-333

Rod. Ângelo Cavalheiro Terciária Estrada Simples Serrana (sede), Cravinhos (sede) SP-333, SP-330

Estr. Professor Benedito Montenegro Terciária Estrada Simples Cajuru (sede), Santa Rosa de Viterbo 
(sede)

SP-338, Av. Luís Constâncio, 
SP-253

Fonte: DER, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração do quadro: FIPE, 2021
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MAPA IV.1. Sistemas viário, ferroviário e aeroportuário
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Foram ainda identificadas quatro rodovias de porte terciário, com 
aspecto mais rural, que, apesar de pavimentadas, acabam funcio-
nando como vias vicinais (ou que são acessadas por estas para o es-
coamento da produção agrícola localizada nas áreas rurais dos mu-
nicípios de menor porte demográfico da região, em especial aqueles 
da porção leste). Geralmente, são estradas com manutenção feita 
pelos próprios municípios. Caracterizam-se, ainda, por conectarem 
as sedes urbanas dos municípios que atravessam. Contudo, o aces-
so principal dessas cidades é feito pelas rodovias primárias ou, em 
alguns casos, secundárias.

IV.2. Avaliação da infraestrutura ferroviária 

A RMRP é atualmente atendida por duas ferrovias que perpassam 
o território de 13 dos seus 34 municípios: Ferrovia Centro-Atlântica 
(FCA) e a Malha Paulista (ALLMP). Ambas possuem estruturas que 
estabelecem interações logísticas que dão suporte a algumas ati-
vidades econômicas da região. Há, ainda, quatro eixos ferroviários, 
atualmente desativados, que cortam o território de 12 municípios 
da RMRP. 

Das duas ferrovias em operação, certamente a FCA é a que tem 
maior relevância regional, em especial para a cidade de Ribeirão 
Preto. O pátio ferroviário fica na área urbana de Ribeirão Preto, e é 
administrado pela VLI Logística, proprietária da ferrovia. Além de 
dar suporte à manutenção de vagões e trilhos, a estrutura funciona 
também como terminal para recebimento e escoamento de pro-
dutos, inclusive para a exportação via Porto de Santos, onde a FCA 
alcança.

Na retroárea do pátio há também outras estruturas logísticas co-
nectadas com a ferrovia, a exemplo do Terminal Multimodal da 
Coopersucar (que exporta até 1,5 milhão de toneladas de açúcar 
via Porto de Santos) e o terminal de petróleo da Petrobras e da 
Raízen, localizados às margens da Rodovia Alexandre Balbo (al-
cançados por meio de um traçado variante da FCA). Já no mu-
nicípio de Serrana, há um ramal ferroviário da FCA que chega a 
galpões de armazenamento da Usina Pedra Grande, também da 
Coopersucar.

Administrado pela Rumo Logística (antes propriedade da Améri-
ca Latina Logística), o trecho ferroviário da Malha Paulista está si-
tuado na porção sudoeste da região, cortando o território de cinco 
municípios. Destes, há em Pradópolis a interação da ferrovia com 
a planta industrial da Usina São Martinho, que, de acordo com as 
informações da empresa, é a maior usina processadora de cana-
-de-açúcar do mundo, com capacidade para moer até 10 milhões 
de toneladas/safra. Por meio de um ramal de trilhos que alcança a 
indústria, a ferrovia da Malha Paulista dá suporte à empresa para a 
exportação de açúcar e etanol via Porto de Santos. 

Além das duas ferrovias em operação, existem eixos ferroviários já 
há algum tempo desativados, pincelando a paisagem regional com 
o traçado dos trilhos que ainda permanecem e pelos equipamentos 
da estrutura ferroviária, mantidos como patrimônio histórico e cul-
tural (ou com potencial para tal propósito).

Parte desses trechos desativados foi originalmente construída pela 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, cujos trilhos acom-
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QUADRO IV.4. Ferrovias

Sigla Identificação Operadora Situação Municípios
FCA Ferrovia Centro-Atlântica VLI Logística Em operação Casa Branca (sede - fora da RMRP), Tambaú (sede), Santa Rita do 

Passa Quatro,  Santa Rosa do Viterbo, São Simão (sede), Cravinhos, 
Serrana, Ribeirão Preto (sede), Jardinópolis, Sales de Oliveira, 
Orlândia (sede), São Joaquim da Barra (sede - fora da RMRP)

ALLMP Malha Paulista Rumo Logística - Incorporou a 
América Latina Logística S.A

Em operação Rincão (sede - fora da RMRP), Guatapará (sede), Pradópolis, Barrinha 
(sede), Pitangueiras (sede), Bebedouro (sede - fora da RMRP)

Ferroban Ferrovia Rio Grande Pertenceu à Cia. Mogiana; 
Fepasa e RFFSA

Desativada Guatapará (sede), Ribeirão Preto (sede), Jardinópolis, Brodowski 
(sede), Batatais (sede), Restinga ( sede - fora da RMRP)

FCA Ferrovia Centro-Atlântica (variante 
estação Evangelina - Passos (MG)

VLI Logística Desativada Ribeirão Preto, Serrana, Serra Azul, Altinópolis (sede), São Sebastião 
do Paraúso - MG

ALLMP Malha Paulista Rumo Logística - Incorporou a 
América Latina Logística S.A.

Desativada Pitangueiras, Pontal (sede), Sertãozinho (sede), Ribeirão Preto (sede)

FCA Ferrovia Centro-Atlântica Desativada São Simão, Cravinhos (sede), Ribeirão Preto (sede)

Fonte: IBGE, 2014 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração do quadro: FIPE, 2021

panharam o desenvolvimento da economia cafeeira (ajudando a 
transportar o produto até o Porto de Santos), contribuindo para a 
fundação de cidades e no transporte de passageiros. Foi o caso da 
Estrada de Ferro Rio Grande, que liga Ribeirão Preto à região de 
Franca, antes passando pelos municípios de Altinópolis, Brodowski 
e Batatais, havendo nas duas últimas a preservação de suas res-
pectivas estações ferroviárias.

Outros trechos ferroviários desativados ainda pertencem aos patri-
mônios da VLI e da Rumo, e tiveram no passado o papel de interco-
nectar os eixos ferroviários da FCA e da Malha Paulista, passando 

por algumas cidades. É o caso da variante entre Ribeirão Preto e Pi-
tangueiras; São Simão e Ribeirão Preto; Guatapará-Ribeirão Preto 
e Ribeirão Preto-Passos (MG). Para além do papel histórico dessas 
ferrovias na formação da região (considerando a retomada do uso 
desses trilhos, em algumas situações), o leito ferroviário remanes-
cente em trechos urbanos, com destaque para o caso de Ribeirão 
Preto, poderia no futuro sediar projetos de transporte coletivo ur-
bano sobre trilhos em suas faixas de domínio. Esse potencial su-
gere a necessidade de se preservar esses espaços para usos que 
podem ser benéficos à mobilidade urbana intramunicipal e inter-
municipal na RMRP. 
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IV.3. Avaliação da presença de equipamentos 
aeroportuários 

Identificou-se na RMRP a existência de cinco equipamentos aero-
portuários, localizados nos municípios de Jaboticabal, Monte Alto, 
Mococa, Batatais e Ribeirão Preto. Desses, apenas o de Ribeirão 
Preto assume relevância regional, sendo os demais de perfil local 
e estrutura simples, mais utilizados para pouso e decolagem de 
aeronaves de pequeno porte.

É possível afirmar que a RMRP está bem equipada para esse tipo 
de serviço, se for considerado o Aeroporto Estadual Dr. Leite Lo-
pes, situado em Ribeirão Preto, que tem relevância regional e rela-
tivo protagonismo no interior do Estado de São Paulo, mesmo para 
alguns municípios de Minas Gerais. Este equipamento dá vazão a 
parte da demanda por serviços aéreos dessas regiões, uma vez que 
o aeroporto nacional/internacional mais próximo é o de Viracopos, 
em Campinas.

O aeroporto de Ribeirão Preto integrava, até julho de 2021, a rede 
de aeroportos regionais administrada pelo Departamento Aéreo do 
Estado de São Paulo (DAESP), do governo paulista. Dessa rede, Ri-
beirão Preto era o aeroporto com maior intensidade de uso, tendo 
registrado em 2019 um movimento total de 923.825 passageiros, 
ficando na segunda posição em número de pousos e decolagens 
(30.862), atrás apenas de Sorocaba. Para potencializar o uso dos 
aeroportos regionais do ESP, o governo estadual decidiu conceder 
a administração da rede DAESP à iniciativa privada, o que incluiu o 
aeroporto de Ribeirão Preto. 

O processo foi concretizado em julho de 2021, e o aeroporto em 
questão foi adquirido (junto com outros 10 equipamentos regionais) 
pelo Consórcio Voa NW SE e passará a ser administrado pelo grupo 
VOA SP, cujas atividades serão reguladas pela Agência Reguladora 
de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). De acordo com 
informações da administração estadual, há previsão de se investir, 
ao longo dos 30 anos de concessão, aproximadamente 266 milhões 

QUADRO IV.5. Aeroportos

Sigla Município Identificação Localização Pista
SBRP Ribeirão Preto Aeroporto Estadual de Ribeirão Preto - 

Dr. Leite Lopes
Av. Thomaz Alberto Whately, s/n - Parque Coronal Quito 
Junqueira - Ribeirão Preto - SP

2.100 m - Pavimentada

SDKK Mococa Aeroclube Municipal de Mococa Rua Manoel Barbosa - Mococa - SP 1.000 m - Não Pavimentada

SDMO Monte Alto Aeródromo Comandante Izidro Nunes Rua Machado de Assis - Monte Alto - SP 850 m - Não Pavimentada

SDJC Jaboticabal Aeródromo Municipal de Jaboticabal Rua Valdir Aparecido Casagrande - Jaboticabal - SP 960 m - Não Pavimentada

SDBA Batatais Aeroporto Municipal Comandante Jorge Dimas Av. Dr. Cássio Alberto de Lima - Batatais - SP 1.000 m - Não Pavimentada

Fonte: DAESP, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração do quadro: FIPE, 2021
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de reais nos 11 aeroportos, sendo 77 milhões nos quatro primeiros 
anos, valores que tendem a beneficiar em grande medida Ribeirão 
Preto. Cabe destacar que o equipamento em questão conta com 
voos regulares comerciais para vários destinos nacionais, sendo 
ainda base aérea da empresa VoePass (antiga Passaredo), que tem 
expandido a sua atuação em outros pontos do país.

IV.4. Caracterização dos eixos de mobilidade  
e deslocamentos 

De acordo com a base de dados do Departamento Nacional de Trân-
sito (Denatran) para 2020, que compila os números da frota veicular 
do país por unidade territorial, a RMRP possuía um total aproxi-
mado de 1,2 milhão de veículos, distribuídos entre os seus 34 mu-
nicípios. Este quantitativo correspondia a 3,94% da frota estadual, 
que, no mesmo período, era de aproximadamente 31 milhões de 
veículos, equivalendo a 28,5% do número total do país no mesmo 
ano (108 milhões).

A frota total compreende todos os tipos de veículos sobre rodas 
impulsionados por combustão a motor, entre os quais caminhões, 
tratores agrícolas, ônibus, motos e carros particulares. Sob a pers-
pectiva do transporte e da mobilidade, monitorar a sua qualidade e 
quantidade é relevante para se compreender a dinâmica dos meios 
e formas de locomoção de uma população e qual seu impacto no 
sistemas viários urbano e regional.

Na tabela IV.1, na sequência, são apresentados os quantitativos da 
frota por município nos anos considerados:

Entre os municípios da RMRP, Ribeirão Preto detinha em 2020 
45,34% da frota total da região, posição que é esperada pelo porte 
demográfico do município frente aos demais. No geral, a distribui-
ção percentual desses números acompanha o peso da população 
municipal para o conjunto da região, sendo aqueles com menor 
número de habitantes também os que têm a menor participação 
relativa na frota, como é o caso de Santa Cruz da Esperança.

Mas, para além da frota total, no que diz respeito à mobilidade da 
população – nos cenários rural e urbano –, o aspecto mais aderente 
ao assunto é analisar a evolução da frota de carros particulares, de 
motos (o que inclui motocicletas) e de ônibus (incluindo micro-ôni-
bus), na medida em que a ampliação dos dois primeiros pode re-
presentar a diminuição do peso do uso do transporte coletivo sobre 
a matriz de deslocamentos, tanto como influenciar ou ser influen-
ciado pela oferta, preço e qualidade da prestação desse serviço na 
região.

Considerando esses recortes, observou-se no período avaliado um 
acréscimo de 195 mil carros e 96 mil motos na região, totalizando, 
em 2020, cerca de 669 mil e 291 mil unidades, respectivamente. 
Em termos proporcionais, o crescimento foi de 40,63% para carros, 
abaixo da média estadual (43,15%) e do Brasil (56,54%). Para as 
motos, o aumento foi de 49,36% na RMRP, abaixo do observado para 
o Estado (54,62%) e para o Brasil (74,69%). A evolução absoluta por 
ano pode ser observada nos gráficos 5 e 6.
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TABELA IV.1. Evolução da frota total de veículos 

Município
Frota total de veículos por município

% RMRP 2020
2010 2013 2015 2018 2020

Altinópolis 6.515 7.991 8.673 9.748 10.497 0,86%
Barrinha 8.872 11.631 13.171 14.899 16.467 1,36%
Batatais 28.759 35.121 37.973 41.531 44.039 3,63%
Brodowski 9.440 12.102 13.593 15.452 16.693 1,37%
Cajuru 9.830 12.093 13.264 15.056 16.351 1,35%
Cássia dos Coqueiros 905 1.129 1.274 1.465 1.592 0,13%
Cravinhos 14.519 18.651 20.530 22.389 24.291 2,00%
Dumont 2.996 3.706 4.147 4.937 5.463 0,45%
Guariba 13.472 16.964 18.695 20.835 22.739 1,87%
Guatapará 1.951 2.640 2.969 3.445 3.726 0,31%
Jaboticabal 41.185 49.766 53.259 57.171 60.409 4,97%
Jardinópolis 15.095 926 1.028 1.156 26.546 2,19%
Luís Antonio 4.403 5.440 5.907 6.788 7.402 0,61%
Mococa 30.622 37.177 40.218 43.869 47.110 3,88%
Monte Alto 30.219 35.334 37.447 40.364 42.510 3,50%
Morro Agudo 11.733 14.819 16.232 18.062 19.256 1,59%
Nuporanga 2.732 3.326 3.682 4.162 4.495 0,37%
Orlândia 24.871 29.194 31.382 33.640 35.287 2,91%
Pitangueiras 13.409 1.422 1.596 1.708 21.598 1,78%
Pontal 13.225 16.546 17.919 20.177 21.625 1,78%
Pradópolis 6.165 7.986 8.828 9.946 10.713 0,88%
Ribeirão Preto 397.919 471.453 498.066 529.565 550.661 45,34%
Sales Oliveira 4.712 5.785 6.403 7.034 7.530 0,62%
Santa Cruz da Esperança 449 619 718 893 1.012 0,08%
Santa Rita do Passa Quatro 13.562 16.239 17.361 18.888 19.987 1,65%
Santa Rosa de Viterbo 10.751 13.411 14.824 16.117 17.266 1,42%

>>
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Quando calculada a evolução da frota de automóveis de maneira 
individual por município da RMRP, é possível identificar que, para 
alguns deles, a intensidade de crescimento foi percentualmente 
maior quando comparado com a média regional, conforme pode 
ser visualizado na tabela IV.2.. Nesta situação, destacam-se: Gua-
tapará, Santa Cruz da Esperança, Taquaral e Serra, que tiveram 
um crescimento mais acentuado do que a média observada para 
a RMRP (40,63%). Mas, apesar da magnitude dos números rela-
tivos, o valor é menos significativo quando considerado o cresci-
mento absoluto identificado em Ribeirão Preto, em que houve um 
aporte de aproximadamente 68 mil carros leves à frota já exis-
tente – fato que pode ter intensificado conflitos relacionados ao 
trânsito urbano da cidade.

Para efeito de cálculo da taxa de motorização individual dos muni-
cípios (que, hipoteticamente, calcula o número de habitantes esti-
mado pelo SEADE em 2020 para cada automóvel particular exis-
tente em uma dada localidade, no mesmo ano), identificou-se que 
a RMRP tem uma média de 2,49 habitantes/veículo em 2020, que 
é um pouco menor do que aquela observada para o ESP (2,44) e 
para o país (3,65). Quanto menor essa taxa, maior é o acesso de 
automóveis particulares para o conjunto de seus habitantes, quan-
do comparado à média geral do Brasil. Mas, quando se olha para 
a mesma taxa por município, individualmente, há, em alguns de-
les, um valor sensivelmente maior do que a média geral da região, 
como é o caso de Pontal (4,20). O gráfico IV.4. em sequência mostra 
o comportamento da relação habitantes/veículos para cada muni-
cípio da RMRP:

Município
Frota total de veículos por município

% RMRP 2020
2010 2013 2015 2018 2020

Santo Antonio da Alegria 2.095 2.597 2.806 3.238 3.557 0,29%
São Simão 5.736 7.249 8.308 9.227 9.311 0,77%
Serra Azul 2.435 3.272 3.616 4.126 4.580 0,38%
Serrana 13.924 17.633 19.689 22.608 24.749 2,04%
Sertãozinho 65.290 801 998 1.207 96.110 7,91%
Taiúva 2.237 2.862 3.096 3.374 3.618 0,30%
Tambaú 10.105 12.508 13.523 14.814 15.859 1,31%
Taquaral 784 1.067 1.148 1.305 1.435 0,12%
Total RMRP 820.917 879.460 942.343 1.019.196 1.214.484 100%

 Fonte: DENATRAN, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração da tabela: FIPE, 2021

>>
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TABELA IV.2. Crescimento da frota de automóveis

Município Automóvel Crescimento % 
2010-2020

2010 2013 2015 2018 2020
Altinópolis 4.288 5.128 5.560 6.196 6.637 54,78%
Barrinha 5.036 6.431 7.269 8.288 9.141 81,51%
Batatais 17.745 20.947 22.360 24.251 25.475 43,56%
Brodowski 5.677 7.166 8.069 9.176 9.834 73,23%
Cajuru 6.261 7.573 8.267 9.240 9.895 58,04%
Cássia dos Coqueiros 631 768 857 953 1.031 63,39%
Cravinhos 8.581 10.993 12.001 12.863 13.778 60,56%
Dumont 1.790 2.197 2.475 2.857 3.134 75,08%
Guariba 8.047 9.982 11.118 12.372 13.493 67,68%
Guatapará 1.139 1.567 1.790 2.070 2.293 101,32%
Jaboticabal 22.869 26.731 28.607 30.342 31.570 38,05%
Jardinópolis 8.849 534 588 655 14.990 69,40%
Luis Antonio 2.536 3.185 3.552 4.111 4.456 75,71%
Mococa 17.172 21.109 22.786 24.829 26.487 54,25%
Monte Alto 14.332 16.528 17.492 18.721 19.517 36,18%
Morro Agudo 5.861 7.232 7.891 8.708 9.217 57,26%
Nuporanga 1.727 2.058 2.271 2.525 2.681 55,24%
Orlândia 12.776 14.729 15.662 16.548 17.215 34,74%
Pitangueiras 6.626 813 908 1.001 10.969 65,54%
Pontal 7.299 9.001 9.869 11.043 11.728 60,68%
Pradópolis 3.345 4.231 4.720 5.281 5.686 69,99%
Ribeirão Preto 237.069 271.526 283.916 297.511 305.357 28,81%
Sales Oliveira 2.885 3.462 3.776 4.092 4.402 52,58%
Santa Cruz da Esperança 326 421 471 546 623 91,10%
Santa Rita do Passa Quatro 8.453 9.912 10.552 11.430 12.029 42,30%
Santa Rosa de Viterbo 7.089 8.678 9.528 10.370 11.100 56,58%

>>
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Município Automóvel Crescimento % 
2010-2020

2010 2013 2015 2018 2020
Santo Antonio da Alegria 1.464 1.802 1.891 2.147 2.320 58,47%
São Simão 3.843 3.120 3.677 4.103 5.975 55,48%
Serra Azul 1.631 2.186 2.420 2.736 3.026 85,53%
Serrana 8.368 10.483 11.686 13.351 14.517 73,48%
Sertãozinho 34.020 262 326 382 47.923 40,87%
Taiúva 1.352 1.678 1.795 1.991 2.144 58,58%
Tambaú 6.334 7.734 8.400 9.162 9.734 53,68%
Taquaral 443 601 657 740 821 85,33%
Total RMRP 475.864 500.768 533.207 570.591 669.198 40,63%

Fonte: DENATRAN, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração da tabela: FIPE, 2021
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GRÁFICO IV.3. Evolução da frota de motos
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Quando se avalia a existência de veículos que, potencialmente, po-
dem ser usados para o transporte coletivo – no caso, ônibus e mi-
croônibus –, havia um total de 11.590 unidades do tipo na RMRP, 
segundo dados do Denatran em 2020. Em 10 anos, houve acrésci-
mo percentual de 48,84% na frota. Como é previsivelmente espe-
rado, Ribeirão Preto tinha a maior parte desse número, 3.534, se-
guido por Sertãozinho (896) e Pontal (620). Na tabela IV.3. é possível 
observar a evolução absoluta e relativa desse tipo de veículo por 
município nos anos considerados. 

Contudo, importante atentar para o fato de que esses números 
compilados pelo Denatran não necessariamente se referem à frota 
pertencente aos sistemas de transporte coletivo público de pas-

GRÁFICO IV.4. Relação nº habitantes/veículos por município em 2020

Fonte: Denatran, 2021, e SEADE, 2020, com adaptações FIPE, 2021
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Município
Ônibus e microônibus Crescimento % 

2010-20202010 2013 2015 2018 2020
Altinópolis 127 162 186 185 189 16,67%
Barrinha 179 207 250 279 318 53,62%
Batatais 236 304 320 330 344 13,16%
Brodowski 55 70 80 99 108 54,29%
Cajuru 111 124 135 158 174 40,32%
Cássia dos Coqueiros 15 19 21 22 23 21,05%
Cravinhos 176 235 229 234 267 13,62%
Dumont 62 62 63 68 70 12,90%
Guariba 318 348 365 397 435 25,00%
Guatapará 53 65 72 80 90 38,46%
Jaboticabal 309 371 334 331 356 -4,04%
Jardinópolis 188 231 253 280 290 25,54%
Luis Antonio 157 189 216 258 263 39,15%
Mococa 380 457 486 528 541 18,38%
Monte Alto 149 194 203 204 228 17,53%
Morro Agudo 200 217 232 245 260 19,82%
Nuporanga 69 73 74 88 123 68,49%
Orlandia 328 335 360 392 421 25,67%
Pitangueiras 275 325 358 385 405 24,62%
Pontal 458 569 560 614 620 8,96%
Pradopolis 210 264 260 289 294 11,36%
Ribeirão Preto 2.297 2.870 2.910 3.160 3.534 23,14%
Sales Oliveira 46 65 75 79 86 32,31%
Santa Cruz da Esperanca 6 5 5 10 9 80,00%
Santa Rita do Passa Quatro 95 118 127 143 146 23,73%
Santa Rosa de Viterbo 118 150 148 151 161 7,33%

>>

TABELA IV.3. Crescimento da frota de ônibus e micro-ônibus
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Município
Ônibus e microônibus Crescimento % 

2010-20202010 2013 2015 2018 2020
Santo Antonio da Alegria 28 37 41 43 45 21,62%
Sao Simão 48 69 78 85 90 30,43%
Serra Azul 98 120 130 148 152 26,67%
Serrana 312 335 364 405 420 25,37%
Sertãozinho 544 721 825 915 896 24,27%
Taiúva 28 37 38 41 43 16,22%
Tambaú 89 108 118 142 156 44,44%
Taquaral 23 29 29 30 33 13,79%
Total RMRP 7.787 9.485 9.945 10.818 11.590 48,84%

Fonte: DENATRAN, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração da tabela: FIPE, 2021

sageiros municipal e intermunicipal. Parte desse número pode ser 
de frota particular de indústrias e empresas agrícolas da região para 
o transporte de funcionários, ou do próprio governo local, como os 
ônibus escolares. Na ausência de fonte de dados secundários para 
levantar os municípios com oferta de transporte coletivo público 
por meio de ônibus, foi consultada a base de dados da Pesquisa de 
Informações Básicas de Municípios (MUNIC 2017) do IBGE.

De acordo com a pesquisa (a partir de informações fornecidas pelas 
próprias prefeituras), em 2017 havia 23 municípios com serviço de 
transporte coletivo intramunicipal. Os 11 restantes não tinham o 
serviço (ver Mapa IV.2.), embora, de acordo com o Denatran, estes 
também tenham registrados em seus territórios ônibus ou microô-
nibus, mas que, como já pontuado, não necessariamente perten-
cem a serviço organizado de transporte coletivo. Diante dessas dú-
vidas, será necessário consultar as prefeituras sobre a oferta desse 
tipo de serviço na região.

>>

66



MAPA IV.2. Transporte coletivo intramunicipal
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IV.5. Transporte de cargas e infraestrutura logística

Quanto ao transporte de cargas e infraestrutura logística, predo-
mina na região a infraestrutura ferroviária como sistema para es-
coar a produção agrícola e de bens produzidos ou beneficiados na 
região, em especial por aqueles com origem no setor sucroener-
gético. Conforme descrito no tópico sobre ferrovias, a região esta-
belece interações logísticas a partir de terminais localizados nas 
imediações das ferrovias Centro Atlântica e Malha Paulista, cujos 
respectivos traçados formam corredores logísticos que interconec-
tam o interior do Brasil, incluindo o território da RMRP, até o Porto 
de Santos, ou ainda o Porto de São Sebastião, de onde geralmente 
as cargas agrícolas partem em direção ao mercado internacional.

Somam-se a essa estrutura outros ativos que podem ser considera-
dos importantes para a logística regional, com destaque para duas 
dutovias: o oleoduto São Paulo-Brasília (Osbra), de propriedade da 
Petrobras, e o etanolduto da Logum Logística. Ao atravessarem a 
região, as duas redes também estabelecem interações logísticas e 
econômicas com a RMRP, a partir de terminais de armazenamento, 
distribuição e escoamento de mercadorias com origem de benefi-
ciamento na região.

No caso do oleoduto administrado pela Petrobras Distribuidora, 
seu traçado tem origem na Replan, refinaria da Petrobras localiza-
da no município de Paulínia, mantendo em seu trajeto até Brasília 
alguns terminais para escoamento dos derivados de petróleo para 
abastecer os mercados regionais. Ribeirão Preto sedia um desses 
terminais, situado às margens da Rodovia Alexandre Balbo (SP-
265). Dali, chegam e partem os caminhões-tanques abastecidos 

com derivados de petróleo, como gasolina, para abastecer a região 
e seu entorno.

Já o etanolduto é um empreendimento pioneiro no país, cuja cons-
trução da primeira etapa foi iniciada em 2010 e concluída em 2013, 
sendo a primeira dutovia destinada ao transporte de etanol pro-
duzido a partir da cana-de-açúcar. A obra teve participação da 
Transpetro e sua estrutura é de propriedade da Logum Logística, 
empresa criada a partir de parceria entre a Petrobras e outras do 
setor sucroenergético e de engenharia, como Raízen, Coopersucar 
e Concremat. A dutovia tem origem em Uberaba, em Minas Gerais, 
com destino também à refinaria da Petrobras em Paulínia-SP, onde 
o etanol é misturado com os subprodutos derivados do refino de 
petróleo, a exemplo da gasolina. Ainda de acordo com a Logum, 
o projeto do etanolduto alcança também os centros consumidores 
de São Paulo e Rio de Janeiro. Da mesma maneira que o oleoduto, 
há também no trajeto do etanolduto terminais que recebem o ál-
cool produzido por usinas sucroenergéticas, sendo um situado em 
Ribeirão Preto, às margens da Rodovia Alexandre Baldio (SP-265). 
Dada a relevância do setor sucroenergético para a RMRP, a dutovia 
se mostra estratégica para parte dos produtores locais, conside-
rando os ganhos de tempo e custo para acessar pontos estratégi-
cos dos mercados nacional e internacional de álcool.

Na RMRP, os trajetos das duas dutovias utilizam a mesma faixa 
de domínio para a passagem dos dutos que ficam enterrados no 
subsolo regional, perpassando os municípios de Orlândia, Sales de 
Oliveira, Jardinópolis, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Cravinhos, São 
Simão e Santa Rita de Passa Quatro. 
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V. Dinâmica econômica
V.1. Perfil econômico regional e estrutura produtiva

O Produto Interno Bruto (PIB) da Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto somou em 2018 R$ 66,5 bilhões, correspondente a 3% do PIB 
estadual. O PIB per capita era de R$ 39.673,99, inferior ao obser-
vado para o Estado, de R$ 48.206,62. Nota-se forte concentração 

do PIB, com o município-sede respondendo por mais da metade do 
produto de toda a região, enquanto, juntos, os cinco maiores pro-
dutos dentre os 34 correspondem a mais de 70% do PIB regional. 
A despeito da concentração da maior parte da atividade econômica 
em um pequeno número de municípios, o PIB per capita da região 
apresenta uma grande amplitude, sendo o PIB per capita do muni-
cípio de Luís Antônio mais de 7,5 vezes o de Serra Azul.

Município PIB (milhares de Reais) Participação na AU (%) Participação no estado de São Paulo (%) PIB per capita (Reais)

Altinópolis 497.723 0,7 0,0 33.744,44
Barrinha 517.656 0,8 0,0 14.821,09
Batatais 1.590.068 2,4 0,1 25.767,26
Brodowski 668.980 1,0 0,0 27.700,25
Cajuru 572.165 0,9 0,0 23.145,17
Cássia dos Coqueiros 148.915 0,2 0,0 55.746,63
Cravinhos 1.195.729 1,8 0,1 30.701,29
Dumont 228.991 0,3 0,0 25.934,93
Guariba 899.806 1,4 0,0 22.562,13
Guatapará 212.860 0,3 0,0 29.778,65
Jaboticabal 2.906.847 4,4 0,1 37.191,89
Jardinópolis 1.096.985 1,6 0,0 26.477,20
Luís Antônio 1.509.302 2,3 0,1 102.495,73
Mococa 2.120.615 3,2 0,1 33.100,76
Monte Alto 1.802.820 2,7 0,1 37.114,80
Morro Agudo 1.176.287 1,8 0,1 44.712,16
Nuporanga 520.862 0,8 0,0 80.255,59
Orlândia 1.834.997 2,8 0,1 42.677,77
Pitangueiras 1.064.537 1,6 0,0 26.394,78

TABELA V.1. Produto Interno Bruto (PIB) - 2018
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Município PIB (milhares de Reais) Participação na AU (%) Participação no estado de São Paulo (%) PIB per capita (Reais)

Pontal 1.165.983 1,8 0,1 25.603,59
Pradópolis 865.026 1,3 0,0 47.048,92
Ribeirão Preto 34.327.544 51,6 1,6 48.821,21
Sales Oliveira 346.048 0,5 0,0 32.465,35
Santa Cruz da Esperança 51.634 0,1 0,0 27.280,23
Santa Rita do Passa Quatro 663.992 1,0 0,0 24.780,98
Santa Rosa de Viterbo 695.919 1,0 0,0 30.492,24
Santo Antônio da Alegria 130.398 0,2 0,0 20.217,58
São Simão 443.203 0,7 0,0 31.427,20
Serra Azul 154.219 0,2 0,0 13.578,73
Serrana 920.681 1,4 0,0 21.543,57
Sertãozinho 5.496.321 8,3 0,2 45.906,86
Taiúva 114.071 0,2 0,0 18.470,13
Tambaú 561.233 0,8 0,0 23.552,77
Taquaral 38.527 0,1 0,0 13.865,65
RMRP 66.540.947 100,0 3,0 39.673,99
Estado de São Paulo 2.210.561.949 - 100,0 48.206,62

Fonte: IBGE, 2020

>>
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A avaliação da distribuição setorial do valor adicionado destaca o 
peso relativo e a heterogeneidade dos arranjos produtivos entre os 
municípios da região, com destaque para o grande número de mu-
nicípios com forte peso do setor agrícola na composição.

O peso relativo do município-sede é especialmente destacado 
quando analisado o setor de serviços, compondo mais de 77% do 
valor gerado naquele município. Ribeirão Preto, sozinho, responde 
por 62% do valor gerado pelo setor de serviços na RMRP.

TABELA V.2. Valor adicionado por setor (2018)

Município Agropecuária Indústria

Serviços

Administração 
Pública

Total - Exceto 
Administração 

Pública
Altinópolis 31,53 3,98 14,30 50,19
Barrinha 4,66 17,27 25,51 52,56
Batatais 8,80 15,24 16,52 59,44
Brodowski 7,06 26,17 17,23 49,54
Cajuru 12,64 22,02 19,72 45,62
Cássia dos 
Coqueiros 66,80 3,99 11,39 17,82

Cravinhos 4,85 28,76 13,74 52,65
Dumont 9,29 28,39 18,46 43,86
Guariba 5,59 24,60 18,74 51,07
Guatapará 39,68 7,73 20,06 32,53
Jaboticabal 6,36 21,70 12,39 59,55
Jardinópolis 7,15 14,72 19,10 59,02
Luís Antônio 5,98 64,05 5,49 24,48
Mococa 7,34 24,02 13,92 54,72
Monte Alto 11,05 26,03 11,77 51,15
Morro Agudo 19,21 26,79 13,01 40,99
Nuporanga 13,83 42,12 7,87 36,18
Orlândia 2,74 33,87 11,65 51,74
Pitangueiras 8,50 17,13 16,39 57,97
Pontal 5,75 34,74 17,16 42,35

Município Agropecuária Indústria

Serviços

Administração 
Pública

Total - Exceto 
Administração 

Pública
Pradópolis 3,17 46,92 12,53 37,37
Ribeirão 
Preto 0,29 12,51 9,55 77,65

Sales Oliveira 20,26 18,86 14,74 46,14
Santa Cruz da 
Esperança 36,59 6,04 29,49 27,88

Santa Rita do 
Passa Quatro 10,31 13,62 17,62 58,45

Santa Rosa 
de Viterbo 5,39 32,80 17,04 44,77

Santo Antônio 
da Alegria 33,54 5,44 25,13 35,88

São Simão 13,19 15,81 17,87 53,13
Serra Azul 22,17 7,77 35,76 34,29
Serrana 1,99 13,03 22,35 62,63
Sertãozinho 1,40 33,24 11,23 54,14
Taiúva 19,34 8,50 24,00 48,15
Tambaú 13,85 20,94 16,26 48,95
Taquaral 23,28 4,21 40,79 31,71
RMRP 4,02 19,54 11,87 64,57
Estado de 
São Paulo 1,71 21,12 9,69 67,48

Fonte: IBGE, 2020
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Cabe destaque, também, para o conjunto de municípios com alto 
peso relativo do setor público na composição do valor adicionado. 
Esta alta participação é indicativa de baixo dinamismo econômico; 
desta forma, municípios como Taquaral, Serra Azul e Santa Cruz 
da Esperança devem ter especial atenção nas políticas públicas de 
mitigação das desigualdades regionais.

Nota-se, ainda, a complementaridade entre as economias dos mu-
nicípios da região, sendo o município de Ribeirão Preto, indubitavel-
mente, o centro provedor de serviços. As demais cadeias produtivas, 
notadamente as de alimentos, biocombustíveis e metal-mecânica, 
encontram-se distribuídas entre a região.

O mapa da indústria paulista da Fundação Seade mostra que a RMRP 
aumentou sua participação no Valor de Transformação Industrial 
(VTI) do Estado de 2,5% em 2003 para 3,1% em 2016. Ribeirão Preto 
mostrou-se como o 10º município mais importante na produção de 
bebidas e 15º na produção de equipamentos de informática, eletrô-
nicos e ópticos. Também figura na 20ª posição de produtos farmo-
químicos e farmacêuticos. De fato, a cidade núcleo da região é um 
importante polo estadual de saúde, com destaque para a fabricação 
de equipamentos e produtos ligados à área, como equipamentos 
médicos, hospitalares e odontológicos. A cidade abriga o Supera, 
parque tecnológico que tem como âncoras o Centro de Tecnologia e 
a Incubadora de empresas. Atualmente, além da especialização em 
saúde, outros setores também se tornaram importantes no parque, 
como bioenergia e tecnologia da informação. O Supera surgiu do 
convênio entre a USP, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e 
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Estado de São Paulo.
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V.2. Produção agrícola

A produção agrícola da região é dominada pelo cultivo da cana-de-
-açúcar, responsável por 72% do valor da produção agrícola e 83% 
da área colhida no ano de 2020. O açúcar já refinado pelas usinas 
da região também responde por 62% da pauta de exportações da 
RMRP. Dentre as lavouras permanentes, cabe destaque à cafeicul-
tura, segunda cultura em valor produzido no ano de 2020 na região, 
ocupando menos de 3% da área colhida.

V.3. Comércio exterior 

As exportações da região somaram US$ 1,8 bilhão em 2019, com 
participação de 3,5% no total das vendas externas do Estado de 
São Paulo. Os municípios que merecem destaque nas exportações 
são: Sertãozinho (23,8% do total), Pradópolis (12,2%), Luís Antônio 
(11,5%) e Ribeirão Preto (9,6%).

A pauta exportadora da região é majoritariamente agroindustrial. 
O açúcar, sozinho, responde por mais de 50% do valor exportado 
com destino, principalmente, à China. Outros produtos de destaque 
nas exportações a partir da RMRP são papel e celulose, amendoim, 
carnes e máquinas agrícolas.

A balança da região é altamente superavitária, com saldo comercial 
positivo em US$ 1,42 bilhão em 2018. Apenas Ribeirão Preto tem 
alguma expressividade no nível de importações.

TABELA V.3. Área colhida na RMRP em 2020

Lavouras Temporárias Lavouras Permanentes

Produto Área (ha) Valor (milhares de R$) Produto Área (ha) Valor (milhares de R$)

Cana-de-açúcar 768.138 5.124.242 Café (em grão) Arábica 25.791 543.098
Soja (em grão) 47.674 286.803 Laranja 21.795 468.808
Amendoim (em casca) 22.696 215.947 Manga 3.212 44.052
Milho (em grão) 21.170 138.662 Limão 2.109 69.107
Outros 6.282 135.445 Outros 2.666 46.207
Total 865.960 5.901.099 Total 55.573 1.171.272

Fonte: PAM – IBGE, 2021
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Municípios
Exportaçoes Importações Saldo comercial Participação % na RMRP

Em US$ FOB Exportaçoes Importações
Altinópolis  12.764.192  7.441 12.756.751 0,71% 0,00%
Barrinha  2.854.809  835.192 2.019.617 0,16% 0,22%
Batatais  56.826.413  3.617.371 53.209.042 3,16% 0,95%
Brodowski  777.822  2.084.385 -1.306.563 0,04% 0,55%
Cajuru  7.267.400  2.193.004 5.074.396 0,40% 0,58%
Cravinhos  24.799.076  43.309.853 -18.510.777 1,38% 11,38%
Dumont  11.416.504  237.663 11.178.841 0,63% 0,06%
Guariba  116.062.446  6.421.339 109.641.107 6,44% 1,69%
Guatapará  366.367 -366.367 0,00% 0,10%
Jaboticabal  54.524.235  32.691.566 21.832.669 3,03% 8,59%
Jardinópolis  159.196  7.882.684 -7.723.488 0,01% 2,07%
Luís Antônio  206.296.989  6.139.108 200.157.881 11,45% 1,61%
Mococa  16.282.148  2.416.980 13.865.168 0,90% 0,64%
Monte Alto  9.550.490  16.912.088 -7.361.598 0,53% 4,44%
Morro Agudo  163.863.401  507 163.862.894 9,10% 0,00%
Nuporanga  43.955.389 43.955.389 2,44% 0,00%
Orlândia  63.163.110  6.511.728 56.651.382 3,51% 1,71%
Pitangueiras  21.313.925  2.354.797 18.959.128 1,18% 0,62%
Pontal  120.579.135 120.579.135 6,69% 0,00%
Pradópolis  219.197.136  565.621 218.631.515 12,17% 0,15%
Ribeirão Preto  172.288.239  199.717.926 -27.429.687 9,57% 52,47%
Sales Oliveira  581.419  73.918 507.501 0,03% 0,02%
Santa Rita do Passa Quatro  2.850.408  88.631 2.761.777 0,16% 0,02%
Santa Rosa de Viterbo  12.047.351  14.442.768 -2.395.417 0,67% 3,79%
São Simão  119.272  1.259.271 -1.139.999 0,01% 0,33%
Serrana  31.536.417  1.117.349 30.419.068 1,75% 0,29%
Sertãozinho  428.452.908  28.805.185 399.647.723 23,79% 7,57%
Tambaú  1.567.821  573.687 994.134 0,09% 0,15%
RMRP  1.801.097.651  380.626.429  1.420.471.222 100,00% 100,00%
Estado de São Paulo  51.720.778.594  59.382.375.438 -7.661.596.844

Fonte: Ministério da Economia, 2020

TABELA V.4. Comércio exterior (2019)
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V.4. Emprego, renda e qualificação da mão de obra

Com 479.999 empregos em 2019, sendo 49% destas vagas apenas 
no município de Ribeirão Preto, a RMRP apresentou uma variação 
de apenas 4% no total de postos de trabalho formais entre os anos 
de 2016 e 2019, mesma variação verificada no Estado de São Paulo, 
consequência da crise econômica que o país atravessa no período.

Nota-se, com a distribuição do emprego formal segundo o tamanho 
da unidade local, a relevância que grandes plantas industriais, no-
tadamente as agroindústrias, e dentre estas as usinas de açúcar e 
álcool, têm em alguns dos menores municípios da região. É o caso 
exemplar de Pradópolis, onde está situada a Usina São Martinho, 
que responde por 62% dos empregos formais do município.

TABELA V.5. Distribuição do emprego formal segundo tamanho da unidade local (%) 2019 

Município De 1 a 19 De 20 a 99 De 100 a 499 De 500 a 999 Acima de 1000 Total de Empregos
Altinópolis 47,2 22,4 10,8 19,5 0,0 100,0
Barrinha 42,8 19,1 12,9 25,2 0,0 100,0
Batatais 33,3 22,1 12,5 4,0 28,1 100,0
Brodowski 40,0 31,7 9,9 0,0 18,4 100,0
Cajuru 38,7 20,2 24,7 16,4 0,0 100,0
Cássia dos Coqueiros 44,8 6,8 48,4 0,0 0,0 100,0
Cravinhos 36,1 20,6 24,5 18,8 0,0 100,0
Dumont 31,2 36,3 32,5 0,0 0,0 100,0
Guariba 28,9 22,5 4,4 0,0 44,2 100,0
Guatapará 29,9 27,8 42,3 0,0 0,0 100,0
Jaboticabal 30,8 20,0 15,4 6,0 27,8 100,0
Jardinópolis 35,5 19,5 29,4 0,0 15,6 100,0
Luís Antônio 10,1 10,3 15,4 18,3 46,0 100,0
Mococa 32,2 29,1 24,5 6,0 8,2 100,0
Monte Alto 35,8 21,6 16,7 15,3 10,6 100,0
Morro Agudo 31,0 12,5 4,8 11,9 39,8 100,0
Nuporanga 23,9 13,9 12,0 0,0 50,3 100,0
Orlândia 32,7 25,9 24,2 7,2 10,0 100,0
Pitangueiras 22,5 12,8 11,5 23,7 29,5 100,0
Pontal 18,0 8,3 17,4 0,0 56,2 100,0
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Município De 1 a 19 De 20 a 99 De 100 a 499 De 500 a 999 Acima de 1000 Total de Empregos
Pradópolis 15,0 14,1 0,0 8,8 62,0 100,0
Ribeirão Preto 33,3 26,7 19,8 7,0 13,1 100,0
Sales Oliveira 38,4 30,6 31,0 0,0 0,0 100,0
Santa Cruz da Esperança 31,0 10,3 58,8 0,0 0,0 100,0
Santa Rita do Passa Quatro 42,4 27,7 16,5 13,4 0,0 100,0
Santa Rosa de Viterbo 41,5 21,6 19,2 17,7 0,0 100,0
Santo Antônio da Alegria 54,8 12,4 32,8 0,0 0,0 100,0
São Simão 32,5 28,4 23,9 15,3 0,0 100,0
Serra Azul 44,0 15,3 40,7 0,0 0,0 100,0
Serrana 30,6 17,2 6,9 0,0 45,3 100,0
Sertãozinho 26,6 26,2 22,3 6,5 18,4 100,0
Taiúva 53,9 10,7 35,3 0,0 0,0 100,0
Tambaú 42,3 27,6 10,0 20,1 0,0 100,0
Taquaral 33,8 4,0 62,2 0,0 0,0 100,0
RMRP 32,1 24,2 18,9 7,7 17,1 100,0
Estado de São Paulo 25,8 22,4 19,6 7,7 24,5 100,0

Fonte: RAIS, 2020
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Ao compararmos a distribuição por escolaridade dos empregos 
formais na RMRP com o Estado de São Paulo, observa-se que 
a mão de obra empregada na região tem, em média, menor es-
colaridade. Cabendo destacar a correlação entre os municípios 

de perfil agrícola, ou que sediam usinas de açúcar, e os altos 
percentuais de empregados com no máximo ensino fundamental 
completo. Não obstante a região possuir quatro universidades, 
sendo duas delas públicas.

Município Ensino fundamental 
incompleto

Ensino fundamental 
Completo

Ensino médio 
completo

Ensino superior 
completo

Total de
empregos

Altinópolis 19,8 22,4 43,0 14,8 100
Barrinha 7,1 21,2 56,5 15,3 100
Batatais 14,8 19,0 45,5 20,7 100
Brodowski 6,5 16,2 61,9 15,4 100
Cajuru 20,0 17,3 48,4 14,4 100
Cássia dos Coqueiros 24,7 15,4 42,7 17,1 100
Cravinhos 6,4 13,5 60,6 19,4 100
Dumont 11,7 17,4 55,6 15,3 100
Guariba 10,7 16,2 58,6 14,5 100
Guatapará 7,2 23,9 51,6 17,4 100
Jaboticabal 12,7 17,8 51,6 17,9 100
Jardinópolis 9,7 20,6 54,6 15,2 100
Luís Antônio 43,9 15,3 32,7 8,2 100
Mococa 16,6 15,8 54,2 13,4 100
Monte Alto 8,5 17,0 58,3 16,2 100
Morro Agudo 18,3 18,6 49,8 13,3 100
Nuporanga 20,1 22,0 46,6 11,4 100
Orlândia 12,8 23,8 50,1 13,3 100
Pitangueiras 16,2 18,2 52,7 12,9 100
Pontal 47,4 19,7 24,0 8,9 100
Pradópolis 22,5 17,5 48,2 11,8 100
Ribeirão Preto 6,6 14,0 58,1 21,4 100

TABELA V.6. Emprego formal por escolaridade em %

>>
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Município Ensino fundamental 
incompleto

Ensino fundamental 
Completo

Ensino médio 
completo

Ensino superior 
completo

Total de
empregos

Sales Oliveira 15,5 24,8 45,0 14,8 100
Santa Cruz da Esperança 24,5 20,8 39,0 15,8 100
Santa Rita do Passa Quatro 9,9 17,1 58,2 14,8 100
Santa Rosa de Viterbo 8,9 13,4 60,8 16,9 100
Santo Antônio da Alegria 18,9 24,1 40,3 16,7 100
São Simão 13,4 19,5 55,3 11,8 100
Serra Azul 12,3 17,6 53,3 16,8 100
Serrana 18,5 14,5 51,3 15,7 100
Sertãozinho 14,5 21,4 48,9 15,3 100
Taiúva 17,0 20,9 41,6 20,5 100
Tambaú 23,4 19,7 45,8 11,1 100
Taquaral 23,0 26,0 35,6 15,4 100
RMRP 11,5 16,4 54,1 18,1 100
Estado de São Paulo 7,5 13,0 55,3 24,1 100
Fonte: RAIS, 2020
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Na RMRP, mais da metade dos empregos do setor industrial encon-
tra-se em empresas de baixa intensidade tecnológica, da qual fazem 
parte, entre outras, a indústria de alimentos e as agroindústrias.

Município Alta Média-alta Média-baixa Baixa
Altinópolis - 22 7 29
Barrinha - 42 44 89
Batatais 177 1.700 489 2.870
Brodowski 61 304 190 627
Cajuru 1 731 48 503
Cássia dos Coqueiros - - - 4
Cravinhos 1.201 1.920 262 119
Dumont - 169 17 716
Guariba 3 213 170 2.371
Guatapará - 12 30 46
Jaboticabal 805 1.006 628 1.946
Jardinópolis 28 1.033 489 646
Luís Antônio - 6 906 382
Mococa 169 1.252 986 2.031
Monte Alto 585 3.105 251 1.167
Morro Agudo - 51 66 2.948
Nuporanga - - - 1649
Orlândia 951 87 1.606 640

TABELA V.7. Emprego industrial por intensidade tecnológica (números absolutos)

Município Alta Média-alta Média-baixa Baixa
Pitangueiras - 5 274 3398
Pontal - 134 29 4727
Pradópolis 45 173 58 4624
Ribeirão Preto 2.994 5.292 3.419 7.958
Sales Oliveira 37 33 33 647
Santa Cruz da Esperança - 7 - -
Santa Rita do Passa Quatro 41 505 89 759
Santa Rosa de Viterbo 15 400 539 68
Santo Antônio da Alegria - - 18 86
São Simão - 154 462 157
Serra Azul - - - 1
Serrana 12 190 83 2.215
Sertãozinho 745 6.057 1.504 8.594
Taiúva - - 1 13
Tambaú - 307 1.753 162
Taquaral - - - -
RMRP 7.870 24910 14.451 52.192
Estado de São Paulo 294.243 677.389 430.940 805.398

Fonte: RAIS, 2020
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TABELA V.8. Empregos industriais por intensidade tecnológica (%)

Município Alta Média-alta Média-baixa Baixa
Altinópolis 0,0 37,9 12,1 50,0
Barrinha 0,0 24,0 25,1 50,9
Batatais 3,4 32,5 9,3 54,8
Brodowski 5,2 25,7 16,1 53,0
Cajuru 0,1 57,0 3,7 39,2
Cássia dos Coqueiros 0,0 0,0 0,0 100,0
Cravinhos 34,3 54,8 7,5 3,4
Dumont 0,0 18,7 1,9 79,4
Guariba 0,1 7,7 6,2 86,0
Guatapará 0,0 13,6 34,1 52,3
Jaboticabal 18,4 22,9 14,3 44,4
Jardinópolis 1,3 47,0 22,3 29,4
Luís Antônio 0,0 0,5 70,0 29,5
Mococa 3,8 28,2 22,2 45,8
Monte Alto 11,5 60,8 4,9 22,8
Morro Agudo 0,0 1,7 2,2 96,2
Nuporanga 0,0 0,0 0,0 100,0
Orlândia 29,0 2,6 48,9 19,5

Município Alta Média-alta Média-baixa Baixa
Pitangueiras 0,0 0,1 7,5 92,4
Pontal 0,0 2,7 0,6 96,7
Pradópolis 0,9 3,5 1,2 94,4
Ribeirão Preto 15,2 26,9 17,4 40,5
Sales Oliveira 4,9 4,4 4,4 86,3
Santa Cruz da Esperança 0,0 100,0 0,0 0,0
Santa Rita do Passa Quatro 2,9 36,2 6,4 54,4
Santa Rosa de Viterbo 1,5 39,1 52,7 6,7
Santo Antônio da Alegria 0,0 0,0 17,3 82,7
São Simão 0,0 19,9 59,8 20,3
Serra Azul 0,0 0,0 0,0 100,0
Serrana 0,5 7,6 3,3 88,6
Sertãozinho 4,4 35,8 8,9 50,9
Taiúva 0,0 0,0 7,1 92,9
Tambaú 0,0 13,8 78,9 7,3
Taquaral - - - -
RMRP 7,9 25,1 14,5 52,5
Estado de São Paulo 13,3 30,7 19,5 36,5

Fonte: RAIS, 2020
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Os postos de trabalho em serviços intensivos em conhecimentos 
(SICs) oferecidos na RMRP respondem por menos de 20% do total 
dos empregos do setor. Destes, mais da metade correspondem aos 
serviços intensivos em conhecimentos sociais, a saber: educação 

superior, educação profissional técnico e tecnológico, atividades de 
apoio à educação, atenção à saúde humana, atividades de saúde 
com assistência social, etc.

TABELA V.9. Empregos formais nos serviços intensivos em tecnologia

Município Serviços (inclusive comércio  
e administração pública)

Serviços Intensivos  
em conhecimento (SICs)

Proporção dos empregos 
 em SICs (%)

Altinópolis 2.136 202 9,5
Barrinha 2.824 198 7,0
Batatais 9.160 2.434 26,6
Brodowski 3.421 237 6,9
Cajuru 2.919 476 16,3
Cássia dos Coqueiros 289 0 0,0
Cravinhos 4.480 546 12,2
Dumont 823 79 9,6
Guariba 3.969 500 12,6
Guatapará 1.109 44 4,0
Jaboticabal 14.144 2.686 19,0
Jardinópolis 5.734 234 4,1
Luís Antônio 1.749 102 5,8
Mococa 9.528 1.563 16,4
Monte Alto 7.150 906 12,7
Morro Agudo 3.168 385 12,2
Nuporanga 1.018 64 6,3
Orlândia 6.744 813 12,1
Pitangueiras 3.303 353 10,7
Pontal 3.694 354 9,6
Pradópolis 2.021 138 6,8
Ribeirão Preto 202.514 48.149 23,8
Sales Oliveira 1.167 161 13,8
Santa Cruz da Esperança 270 0 0,0
Santa Rita do Passa Quatro 3.538 416 11,8
Santa Rosa de Viterbo 2.856 243 8,5

>>
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Município Serviços (inclusive comércio  
e administração pública)

Serviços Intensivos  
em conhecimento (SICs)

Proporção dos empregos 
 em SICs (%)

Santo Antônio da Alegria 692 13 1,9
São Simão 1.912 177 9,3
Serra Azul 703 14 2,0
Serrana 4.245 606 14,3
Sertãozinho 20.136 3113 15,5
Taiúva 564 39 6,9
Tambaú 2.408 182 7,6
Taquaral 306 1 0,3
RMRP 330.694 65.428 19,8
Estado de São Paulo 8.476.432 2.066.627 24,4

Fonte: RAIS, 2020

GRÁFICO V.2. Distribuição dos empregos em serviços  
intensivos em conhecimento
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O rendimento real médio do trabalho na região apresenta queda 
de 3,2% no período analisado e de 5,3% em relação a 2017, quando 
atinge o maior valor do período. Entretanto, a queda do rendimento 
parece ser reflexo do cenário econômico nacional no período, que 
conjugou perda do poder de compra dos salários, menores reajus-
tes no período de crise e menor geração de emprego em setores 
de maior produtividade (cabe lembrar que o número de postos for-
mais de trabalho teve variação positiva de 4% no mesmo período). 

Existe grande variação entre os municípios quanto ao comporta-
mento desse rendimento.

Destaque para a situação do município de Luís Antônio, que apre-
senta a maior queda no rendimento médio (-20,6%) e aumento de 
30% nos postos de trabalho no mesmo período, sendo possível 
pressupor que a queda no rendimento médio do município se dá 
mais pela geração de novos postos de trabalho de baixa remune-
ração do que pela perda real do rendimento dos postos existentes.

TABELA V.10. Rendimento real médio do trabalho

Município 2019 2018 2017 2016 Var% 
2019/2016

Altinópolis 2008,46 2028,88 2029,47 1993,05 1%
Barrinha 2120,66 2215,15 2177,16 2155,92 -2%
Batatais 2667,69 2702,79 2695,07 2628,95 1%
Brodowski 2031,24 2042,79 2018,57 1976,24 3%
Cajuru 2157,23 2160,18 2179,19 2116,12 2%
Cássia dos Coqueiros 1871,96 1742,81 1735,32 1679,21 11%
Cravinhos 2846,98 3093,69 3086,92 3307,35 -14%
Dumont 2401,92 2448,32 2396,69 2295,11 5%
Guariba 2477,77 2572,45 2593,66 2612,32 -5%
Guatapará 2214,10 2357,75 2324,49 2104,12 5%
Jaboticabal 2873,22 2904,06 3049,10 2953,78 -3%
Jardinópolis 2492,00 2558,11 2408,84 2434,36 2%
Luís Antônio 2614,21 2894,24 3308,56 3292,50 -21%
Mococa 2230,55 2386,19 2436,96 2361,43 -6%
Monte Alto 2539,45 2540,00 2572,86 2477,51 3%
Morro Agudo 2229,93 2437,78 2583,77 2483,82 -10%
Nuporanga 2035,74 1994,47 1930,61 1974,15 3%
Orlândia 2750,03 2806,62 2833,01 2685,30 2%

Município 2019 2018 2017 2016 Var% 
2019/2016

Pitangueiras 2557,77 2647,54 2748,78 2684,09 -5%
Pontal 2703,66 2826,28 2819,04 2732,63 -1%
Pradópolis 3417,58 3486,69 3513,68 3432,18 -0%
Ribeirão Preto 2762,47 2883,38 2936,01 2880,02 -4%
Sales Oliveira 2125,54 2212,70 2139,29 2159,61 -2%
Santa Cruz da 
Esperança 1968,45 2006,74 1996,53 1844,19 7%

Santa Rita do Passa 
Quatro 2245,44 2207,26 2196,88 2111,53 6%

Santa Rosa de Viterbo 2420,91 2474,36 2515,15 2404,62 1%
Santo Antônio da 
Alegria 1664,30 1654,60 1636,32 1544,63 8%

São Simão 2152,93 2195,90 2188,49 2108,89 2%
Serra Azul 1993,34 2016,43 1951,25 1955,25 2%
Serrana 2865,97 3065,40 3035,15 2950,29 -3%
Sertãozinho 2943,70 3057,48 3150,36 3035,87 -3%
Taiúva 2104,38 2082,51 2162,86 2077,62 1%
Tambaú 2166,71 2169,29 2210,94 2177,67 -1%
Taquaral 1822,71 1828,97 1816,36 1713,54 6%
RMRP 2677,87 2780,76 2828,26 2766,07 -3%
Estado de São Paulo 3525,27 3464,66 3500,37 3407,93 3%

Fonte: RAIS, 2020
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Município Estabelecimentos  
de hospedagem Empregos

Altinópolis 6 17

Barrinha - -

Batatais 6 29

Brodowski 1 1

Cajuru 4 7

Cássia dos Coqueiros 1 4

Cravinhos 3 30

Dumont 0 0

Guariba 2 17

Guatapará - -

Jaboticabal 9 71

Jardinópolis - -

Luís Antônio 1 4

Mococa - -

Monte Alto 4 19

Morro Agudo - -

Nuporanga 1 5

Orlândia 4 22

Município Estabelecimentos  
de hospedagem Empregos

Pitangueiras - -

Pontal 0 0

Pradópolis 2 14

Ribeirão Preto 72 976

Sales Oliveira 2 5

Santa Cruz da Esperança 0 0

Santa Rita do Passa Quatro 3 5

Santa Rosa de Viterbo 1 5

Santo Antônio da Alegria - -

São Simão 1 1

Serra Azul 0 0

Serrana 1 4

Sertãozinho 13 82

Taiúva - -

Tambaú 1 1

Taquaral - -

RMRP 138 1319

Fonte: Mtur – Mapa do Turismo Brasileiro, 2021

 TABELA V.11. Setor do turismo

V.5. Empregos no turismo

Segundo o Mapa do Turismo Brasileiro do Ministério do Turismo, a 
região conta com 138 estabelecimentos de hospedagem, que em-
pregam 1.319 trabalhadores. Seis dos municípios da RMRP (Guata-

pará, Jardinópolis, Mococa, Pitangueiras, Santo Antônio da Alegria e 
Taquaral) não estão categorizados pelo programa de regionalização 
do Turismo, enquanto outros três (Pontal, Santa Cruz da Esperança 
e Serra Azul) estão categorizados, mas nenhum estabelecimento 
de hospedagem foi contabilizado.
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V.6. Investimento anunciados

Os investimentos anunciados na RMRP já apresentavam tendência 
de queda desde 2013. Em 2019, atingem o menor valor da série 
analisada, após queda de 90% em relação ao ano anterior. O ano de 
2012 desta série é atipicamente alto, devido ao único anúncio de in-

vestimento imobiliário no município de Ribeirão Preto, descrito na 
PIESP da Fundação Seade como “Expansão do Ribeirão Shopping 
com a construção de quatro edifícios residenciais de alto luxo, uma 
torre comercial, um apart-hotel, dois hotéis de alto padrão e um 
espaço para novas lojas”, com inversão de R$ 850 milhões efetuada 
pela Multiplan Empreendimentos Imobiliários. 

GRÁFICO V.3. Investimentos anunciados (2012-2021)
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Fonte: PIESP-SEADE, 2021
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TABELA V.12. Investimentos anunciados

Ano de anúncio Valor (milhões de Reais)
2012 1.554,99
2013 325,46
2015 324,81
2016 272,8
2017 246,16
2018 268,55
2019 26
2020 222

2021 (até Agosto) 120,8

Fonte: PIESP-SEADE

No período analisado (2012 a 2021), ocorrem, também, importantes 
anúncios de investimento por parte da Nestlé, de US$ 240 milhões 
na instalação de uma fábrica de alimentos para animais e de uma 
ampliação da capacidade de produção, anunciada em 2021 no valor 
de R$ 120 milhões, ambos em Ribeirão Preto.

V.7. Acesso à internet

A importância da disponibilidade de infraestrutura de banda larga 
para os negócios e domicílios foi tornada ainda mais clara durante 
a crise sanitária resultante da pandemia da Covid-19. Nos últimos 
anos, observa-se na região uma convergência da disponibilidade de 
infraestrutura entre os municípios, mas ainda com grandes dife-
renças na densidade de conexões.

Os dados da Anatel sobre a infraestrutura e a densidade de cone-
xões de internet de banda larga na região mostram que, a partir de 
2021, em todos os municípios, as empresas provedoras de internet 
trabalham com infraestrutura de backhaul de fibra óptica, com ex-
ceção de Taquaral, onde a tecnologia utilizada pelas duas empresas 
que operam no município é rádio.

Na última década, a região salta de menos de 20 conexões a cada 
100 domicílios, em 2010, para 72 conexões a cada 100 domicílios, em 
2020. Apesar da rápida evolução do índice, sabe-se que existem gran-
des disparidades entre os municípios, e mesmo entre as áreas dentro 
destes, no que se refere à disponibilidade de infraestrutura e à adoção 
das empresas e famílias. Batatais, Ribeirão Preto e Tambaú apresen-
tam as maiores densidades de conexões, enquanto Taquaral e Serra 
Azul registram menos de 10 conexões para cada 100 domicílios.

Os dados da Anatel não dão conta das diferenças de cobertura den-
tro dos municípios, mas cabe supor que exista grande desigualdade 
entre os núcleos urbanos e as áreas mais rurais, com redução da 
disponibilidade relativa nos municípios onde existe maior popula-
ção dispersa.
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TABELA V.13. Densidade de conexões de banda larga (Dez/2020) e infraestrutura (2021)

Município
Conexões  

de Banda Larga ( 
por 100 domicílios)

Infraestrutura  
de Backhaul

Altinópolis 42,81 Fibra Óptica
Barrinha 41,40 Fibra Óptica
Batatais 101,18 Fibra Óptica
Brodowski 26,89 Fibra Óptica
Cajuru 57,94 Fibra Óptica
Cássia dos Coqueiros 61,53 Fibra Óptica
Cravinhos 20,77 Fibra Óptica
Dumont 43,46 Fibra Óptica
Guariba 21,22 Fibra Óptica
Guatapará 24,12 Fibra Óptica
Jaboticabal 65,38 Fibra Óptica
Jardinópolis 50,08 Fibra Óptica
Luís Antônio 43,79 Fibra Óptica
Mococa 76,14 Fibra Óptica
Monte Alto 38,72 Fibra Óptica
Morro Agudo 47,06 Fibra Óptica
Nuporanga 54,34 Fibra Óptica

Município
Conexões  

de Banda Larga ( 
por 100 domicílios)

Infraestrutura  
de Backhaul

Orlândia 63,47 Fibra Óptica
Pitangueiras 26,84 Fibra Óptica
Pontal 44,93 Fibra Óptica
Pradópolis 20,31 Fibra Óptica
Ribeirão Preto 98,36 Fibra Óptica
Sales Oliveira 58,38 Fibra Óptica
Santa Cruz da Esperança 50,40 Fibra Óptica
Santa Rita do Passa Quatro 44,43 Fibra Óptica
Santa Rosa de Viterbo 72,17 Fibra Óptica
Santo Antônio da Alegria 35,97 Fibra Óptica
São Simão 58,62 Fibra Óptica
Serra Azul 9,47 Fibra Óptica
Serrana 41,70 Fibra Óptica
Sertãozinho 64,92 Fibra Óptica
Taiúva 13,97 Fibra Óptica
Tambaú 93,48 Fibra Óptica
Taquaral 5,46 Outros

Fonte: Anatel, 2021
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As regiões oeste e norte do Estado de São Paulo enfrentam forte 
redução e alteração da cobertura vegetal original do território. His-
toricamente, o bioma cerrado foi intensamente explorado, princi-
palmente diante da indução da ocupação da região centro-oeste do 
Brasil e do Estado. 

O uso de técnicas agrícolas específicas permitiu a expansão da ati-
vidade agrícola em grande escala, e essa pressão sobre as terras 
agricultáveis favoreceu também a ampliação do desmatamento, re-
fletindo no baixo volume de remanescentes vegetais (dos 8.106.085 
ha de superfície original do bioma, hoje permanecem apenas 
239.312 ha de remanescentes ou 3% da superfície original) (Institu-
to Florestal, 2020). 

Essa conjuntura reflete em baixos índices de cobertura vegetal em 
todo oeste do estado, como pode ser visto na Figura VI.1.

FIGURA VI.1. Índice de cobertura vegetal nativa dos municípios  
do Estado de São Paulo

GRÁFICO V.4. Densidade de conexões de banda larga

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

20

40

60

80

C
on

ex
õe

s 
a 

ca
da

 1
00

 d
om

ic
íli

os

Fonte: ANATEL, 2021

VI. Dinâmica ambiental

VI.1. Patrimônios ambiental e paisagístico

O bioma predominante na Região Metropolitana de Ribeirão Preto 
é o Cerrado, que se estende pela maior parte do território, além de 
contar com trechos de Mata Atlântica em áreas menores. O Cerra-
do aborda 11 tipos de vegetação: as formações florestais (Mata Ci-
liar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), as savânicas (Cerrado 
sentido restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) e as cam-
pestres (Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre). (Embrapa, 
2021). O Bioma Mata Atlântica limita-se à área sudeste da região, 
porém sem grandes remanescentes florestais.

Fonte: Instituto Florestal, 2020
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MAPA VI.1. Biomas do Estado de São Paulo
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Como pode ser observado na Mapa VI.2, a vegetação nativa na 
RMRP não está disposta em grandes compartimentos. A distribui-
ção acompanha, principalmente, os corpos hídricos, protegidos por 
legislação federal, constituindo assim Áreas de Preservação Per-
manente. Em termos espaciais, as maiores concentrações de frag-
mentos de vegetação nativa estão na parte leste da região, onde há 
tanto o bioma Cerrado como Mata Atlântica.

Na RMRP, entre os 34 municípios, apenas 10 possuem índice de 
cobertura vegetal acima de 20% e nenhum superior a 50%. Os 
maiores índices estão nos municípios da face leste da região me-
tropolitana. Trata-se de grande desafio em torno da definição de 
políticas públicas que possam ampliar a capacidade de restauração 
dos ecossistemas em ameaça.
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MAPA VI.2. Vegetação nativa
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TABELA VI.1. Cobertura vegetal por município

Município Superfície 
(ha)

Cobertura 
Vegeta Nativa 

(ha)
% Classe

Altinópolis 92.989,00 22.340,00 24,00
Barrinha 14.582,00 2.195,00 15,10
Batatais 84.738,00 11.315,00 13,40
Brodowski 28.010,00 3.646,00 13,00
Cajuru 66.023,00 16.508,00 25,00
Cássia dos Coqueiros 19.194,00 4.574,00 23,80
Cravinhos 31.036,00 2.594,00 8,40
Dumont 11.136,00 775,00 7,00
Guariba 26.982,00 1.792,00 6,60
Guatapará 41.352,00 5.415,00 13,10
Jaboticabal 70.658,00 4.193,00 5,90
Jardinópolis 50.253,00 6.125,00 12,20
Luís Antônio 59.841,00 17.253,00 28,80
Mococa 85.379,00 85.379,00 19,80
Monte Alto 34.713,00 5.271,00 15,20
Morro Agudo 138.852,00 12.325,00 8,90
Nuporanga 34.928,00 3.070,00 8,80

Município Superfície 
(ha)

Cobertura 
Vegeta Nativa 

(ha)
% Classe

Orlândia 29.147,00 2.442,00 8,40
Pitangueiras 43.041,00 3.451,00 8,00
Pontal 35.680,00 3.009,00 8,40
Pradópolis 16.793,00 1.628,00 9,70
Ribeirão Preto 65.095 5.982 9,2
Sales Oliveira 30.624 2.924 9,5
Santa Cruz da Esperança 14.809 4.291 29
Santa Rita do Passa Quatro 75.436 16.546 21,9
Santa Rosa de Viterbo 28.940 6.096 21,1
Santo Antônio da Alegria 30.876 6.581 21,3
São Simão 61.738 12.315 19,9
Serra Azul 28.315 6.289 22,2
Serrana 12.600 1.826 14,5
Sertãozinho 40.345 3.783 9,4
Taiúva 13.257 887 6,7
Tambaú 56.101 12.213 21,8
Taquaral 5.392 259 4,8

Fonte: Instituto Florestal, 2020

Índice de cobertura vegetal (%)
 < 10%
 10%-15%
 15%-20%
 20%- 50%
 > 50%
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Os baixos índices de cobertura florestal (Tabela VI.1), aliados a al-
terações no clima – impulsionados pela crise climática –, podem 
proporcionar eventos desagradáveis, como longas estiagens, baixa 
umidade, nuvens de poeira, queimadas, entre outros.

Uma estratégia utilizada na conservação de remanescentes de flo-
restas ou de áreas nativas é a criação de áreas legalmente protegi-
das, a exemplo de Unidades de Conservação (UCs).

As Unidades de Conservação são espaços territoriais com carac-
terísticas naturais relevantes. São regidas legalmente e instituídas 
pelo poder público, com o objetivo de conservação, sob regime es-
pecial de administração, pelo qual se aplicam garantias de prote-
ção. As UCs são organizadas pelo Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação (Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000), que define 
categorias e tipos específicos, de acordo com as características de 
cada unidade.

TABELA VI.2. Unidades de Conservação
Unidade de Conservação Município Categoria Tipo Área total(ha)¹
Área de Relevante Interesse Ecológico Buriti 
de Vassununga Santa Rita do Passa Quatro Uso Sustentável Área de Relevante Interesse Ecológico 151

Área de Relevante Interesse Ecológica Pé-de-
Gigante Santa Rita do Passa Quatro Uso Sustentável Área de Relevante Interesse Ecológico 1.199

Estação Ecológica Jataí Luís Antônio Proteção Integral Estação Ecológica 9.000
Estação Ecológica de Ribeirão Preto Ribeirão Preto Proteção Integral Estação Ecológica 154
Parque Estadual de Vassununga Santa Rita do Passa Quatro Proteção Integral Parque 2.065
Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Fazenda Palmira Serra Azul Uso Sustentável Reserva Particular do Patrimônio 

Natural 242

APA Morro de São Bento Ribeirão Preto Uso Sustentável Área de Proteção Ambiental 34

RPPN Toca da Paca Guatapará Uso Sustentável Reserva Particular do Patrimônio 
Natural 187

Estação Ecológica de Santa Maria São Simão Proteção Integral Estação Ecológica 1.312

RPPN Sitio Kon Tiki Santa Rita do Passa Quatro Uso Sustentável Reserva Particular do Patrimônio 
Natural 12

Estação Ecológica Municipal Guarani Ribeirão Preto Proteção Integral Estação Ecológica 42
Parque Municipal Morro de São Bento² Ribeirão Preto - - 25

¹ Soma das áreas dos Biomas
² Em processo de enquadramento como UC
Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, 2021
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Como pode ser observado no Mapa VI.3, as UCs estaduais estão 
mais concentradas na região sul, onde se encontram os grandes 
parques e áreas de proteção da Serra do Mar. As regiões leste e 
norte não possuem grandes polígonos legislados como UC.

A RMRP abriga poucas UCs, estando a maioria nos municípios ao 
sul da região, com destaque para a Estação Ecológica Jataí, que se 
configura como o maior território legislado como unidade de con-
servação da região metropolitana.

O município de Ribeirão Preto possui ainda o Parque Municipal do 
Morro de São Bento, que abrange uma área aproximada de 250 mil 
m². Ainda em processo de adequação para a transformação em UC 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), o parque 
se configura como importante ativo de conservação da biodiversi-
dade local.
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MAPA VI.3. Unidades de Conservação e áreas protegidas
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VI.2. Áreas de risco8 ambiental – RMRP

Com a expansão da urbanização em grande parte das cidades bra-
sileiras, é notável a preocupação com os riscos geológicos associa-
dos à ocupação urbana, entre os quais inundações, enxurradas e 
movimentos de massa.

Esses eventos são capazes de provocar danos significativos, que se 
traduzem em perdas de qualidade de vida e financeiras nas cidades 
de uma região. Associado a isso, ainda se convive com a precari-
zação de habitações inadequadas em margens de rios e zonas de 
várzea.

Os riscos decorrentes de processos geodinâmicos indicam a com-
plexidade da caracterização de um território, agregando variáveis 
relacionadas a perigo, vulnerabilidade e dano potencial. Os princi-
pais processos geodinâmicos que atingem o Estado de São Paulo 
são inundação e escorregamento de terra.

O risco de inundação está relacionado à hidrografia e à configura-
ção do relevo da região. Na RMRP, em geral, os riscos são da classe 
Nulo a Quase Nulo, com alguns pontos específicos de Alto Risco em 
Mococa, Serro Azul, Pitangueiras e no centro de Sertãozinho.

8  As análises de vulnerabilidade e risco foram realizadas somente nas áreas de uso urbano 
ou edificado do tipo residencial/comercial/serviço que apresentavam disponibilidade de da-
dos do IBGE.

Quanto ao risco de escorregamento, os municípios de Brodowski e 
Jardinópolis registram focos de pequenas áreas pulverizadas pelo 
território com índice de risco a escorregamento que atinge o pa-
tamar alto, sinalizando um ponto de atenção aos eventos de movi-
mentação de massa na RMRP.

O perigo de escorregamento é mais intenso na área leste da região 
metropolitana, dada a proximidade das formações geológicas da 
Serra da Mantiqueira, com níveis de declividades mais acentuados.

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, apenas os municípios 
de Cajuru e Jaboticabal possuíam carta de suscetibilidade a movi-
mentos gravitacionais de massa e inundações.
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FIGURA VI.2. Risco de inundação

Fonte: IG, 2017b.
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FIGURA VI.3. Perigo de inundação

Fonte: IG, 2017b.Fonte: IG, 2017b.
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FIGURA VI.4. Risco de escorregamento 

Fonte: IG, 2017ª.

99



FIGURA VI.5. Perigo de escorregamento 

Fonte: IG, 2017ª.
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VI.3. Recursos hídricos

O Estado de São Paulo possui sete grandes bacias hidrográficas 
(Aguapeí/Peixe, Bacia do Rio Paraíba do Sul, Bacia do Rio Tietê, São 
José dos Dourados, Vertente Litorânea, Vertente Paulista do Rio 
Grande e Vertente Paulista do Rio Paranapanema). Essas bacias 
são também denominadas de regiões hidrográficas.

A território da RMRP é totalmente inserido na Vertente Paulista 
do Rio Grande. A Bacia do Rio Grande é compartilhada pelos es-
tados de São Paulo e Minas Gerais, atingindo 184 municípios com 
área total na bacia na Vertente Mineira e 141 na Vertente Paulista, 
abrangendo, dessa forma, um território de 143.255 km² (PIRH-
-Grande, 2018).

As bacias hidrográficas, por sua complexidade e extensão, são 
divididas em Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(UGRHIs). No Estado, as sete grandes bacias se dividem em 22 
UGRHIs, sendo a Bacia do Rio Grande composta por cinco delas. 
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MAPA VI.4. Regiões hidrográficas do Estado de São Paulo e na RMRP
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MAPA VI.5. UGHRIs do Estado de São Paulo e na RMRP
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A RMRP se projeta sobre cinco Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos: UGHRI – 4 (Pardo), a UGHRI – 9 (Mogi-Guaçu), 
UGHRI – 15 (Turvo/Grande), UGHRI – 12 (Baixo Pardo/Grande) e 
UGHRI – 8 (Sapucaí-Mirim/Grande). Destas, a UGHRI-4 e a UGHRI-9 
estão, em sua maior parte, no território metropolitano.

O histórico da disponibilidade hídrica9 dessas duas principais 
UGRHIs pode ser visto na Tabela VI.3. 

TABELA VI.3. Disponibilidade superficial e subterrânea  
per capita nas UGRHIs 4 e 9 

Disponibilidade Superficial

Disponibilidade per 
capita - Vazão média 
em relação à população 
total (m3 /hab.ano)

2015 2016 2017 2018 2019

CBH-Mogi 4.140,53 4.110,61 4.080,83 4.051,18 4.021,69

CBH-Pardo 3.760,32 3.729,35 3.698,60 3.668,00 3.637,62

Disponibilidade Subterrânea

CBH-Mogi 499,4 495,8 492,2 488,6 485

CBH-Pardo 378,7 375,6 372,5 369,4 366,4

Fonte: CBH-MOGI, CBH-PARDO, 2020

9  A disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica refere-se ao balanço entre o seu po-
tencial de produção de água e o volume demandado pelos diversos usos consuntivos, como 
irrigação, abastecimento público, produção de alimentos e energia e atividades industriais.

Como se pode perceber, tanto a disponibilidade superficial como 
a disponibilidade subterrânea, em ambas as bacias, vêm sofrendo 
reduções desde 2015. Esse cenário preocupa, pois sinaliza possí-
veis enfrentamentos de baixa demanda de água para os múltiplos 
usos existentes.

Em se tratando de disponibilidade superficial, na Bacia do Pardo, 
os municípios de Ribeirão Preto (440,64 m3/hab.ano) e Serrana 
(1.313,00 m3/hab.ano) se enquadraram10 na situação “crítica”. En-
tre 2015 e 2019, reduziram em mais 4% sua disponibilidade super-
ficial. Já na Bacia de Mogi-Guaçu, o município da RMRP em situa-
ção mais preocupante é Sertãozinho (1.462,0 m3/hab.ano), que se 
enquadrou no nível “crítico” e reduziu em 5,9% sua disponibilidade 
entre 2015 e 2019.

O balanço hídrico indica a relação entre demanda e vazão, e traz 
elucidações acerca da disposição de água para o abastecimento e 
a possibilidade do enfrentamento de situações de escassez hídrica.

Na Bacia do Pardo, no período de análise, nota-se uma conver-
gência dos indicadores para uma situação classificada como re-
gular, com aumento da demanda em relação a alguns tipos de 
vazão superficial. Um ponto de atenção está na demanda subter-
rânea em relação às reservas exploráveis, que atingiram situa-
ção ruim em 2018.

10  Faixas de referência: > 2500 m3 /hab.ano usos consuntivos – Boa, entre 1500 e 
2500 m3 /hab.ano – Atenção, < 1500 m3 /hab.ano – Crítica.
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TABELA VI.4. Balanço hídrico na UGRHI-04

Evolução da Demanda Total em Relação à  Q90% (%)
2015 2016 2017 2018 2019 Referência Classificação

26,1 25,8 32,1 37,4 37,6

≤ 5% Ótima
>5% e ≤30% Boa
>30% e ≤50% Regular
>50% e ≤100% Ruim
>100% Péssima

Evolução da Demanda Total em Relação à Qmédia (%)

8,3 8,2 10,2 11,8 11,9

≤ 2,5% Ótima
>2,5% e ≤15% Boa
>15% e ≤25% Regular
>25% e ≤50% Ruim
>50% Péssima

Evolução da Demanda Superf. em Relação à Q7,10 (%)

22,8 22,21 26,2 30,9 32

≤ 5% Ótima
>5% e ≤30% Boa
>30% e ≤50% Regular
>50% e ≤100% Ruim
>100% Péssima

Evolução da Demanda Subterrânea em Relação à Reserva Explotável (%)

33,3 33,8 44,9 51,2 49,4

≤ 5% Ótima
>5% e ≤30% Boa
>30% e ≤50% Regular
>50% e ≤100% Ruim
>100% Péssima

Fonte: CBH-PARDO, 2020

A situação da Bacia do Mogi-Guaçu é semelhante em termos de 
indicadores relacionados ao balanço hídrico. A demanda superficial 
em relação à vazão mínima de sete dias de duração e 10 anos de 
tempo de recorrência (Q7,10) já está em situação ruim desde 2018.
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TABELA VI.5. Balanço hídrico na UGRHI-09

Parâmetros 2015 Classificação  
2015 2016 Classificação  

2016 2017 Classificação  
2017 2018 Classificação  

2018
Evolução da Demanda Total em 
Relação à  Q95% (%) 31,3 Regular 32,4 Regular 36,5 Regular 41,8 Regular

Evolução da Demanda Total em 
Relação à Qmédia (%) 11,3 Boa 11,7 Boa 13,2 Boa 15,1 Regular

Evolução da Demanda Superf. 
em Relação à Q7,10 (%) 39,9 Regular 41,2 Regular 45 Regular 51,4 Ruim

Evolução da Demanda 
Subterrânea em Relação à 
Reserva Explotável (%)

14,1 Boa 14,9 Boa 19,7 Boa 22,8 Boa

Fonte: CBH-MOGI, 2020

VI.4. Mudanças climáticas

Além dos riscos geológicos, dois motivos de constante preocu-
pação decorrentes das mudanças climáticas são as queimadas 
e o desmatamento. Com a intensificação de estações secas em 
algumas partes do país, mais a ocorrência de desmatamentos, 
aumenta a incidência de queimadas. Estes eventos impactam os 
ecossistemas com a perda de biodiversidade e incremento de 
gases de efeito estufa.

Os dados agrupados, considerando o último ano de mapeamento 
(09/2020 a 09/2021), indicam que, na RMRP, os municípios de Luís 
Antônio, Tambaú, Mococa e Morro Agudo concentram esse tipo de 
ocorrência, com mais de 50 focos de queimadas. No Estado, Morro 
Agudo é o município com maior volume de focos de queimadas e 
Mococa o 8º, ressaltando a intensidade desse evento em relação à 
média estadual.

O desmatamento tem correlação direta com os eventos de quei-
madas, pois a vegetação suprimida, após a secagem, transfor-
ma-se no combustível que facilita a propagação do fogo.

Considerando os focos de desmatamento de 2002 a 2020, a área 
com supressão da vegetação atingiu 196,87 km². Os municípios 
com maiores quadrantes de desmatamento foram Morro Agudo 
(34,29 km²), Altinópolis (22,84km²) e Mococa (14,13Km²). Con-
siderando o tamanho das áreas desmatadas no território mu-
nicipal, Santo Antônio da Alegria e Morro Agudo tiveram maior 
proporção de áreas desmatadas, 0,0032% e 0,0025%, respectiva-
mente (MapBiomas, 2021).
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TABELA VI.6. Focos de queimadas entre 09/2020 e 09/2021

Município Focos de queimadas

Morro Agudo 127

Mococa 72

Tambaú 69

Luís Antônio 53

Ribeirão Preto 47

São Simão 43

Cajuru 35

Santa Rosa de Viterbo 34

Jardinópolis 24

Serrana 24

Taiúva 24

Jaboticabal 23

Monte Alto 23

Pitangueiras 23

Serra Azul 19

Altinópolis 18

Guatapará 18

Município Focos de queimadas

Santa Rita do Passa Quatro 16

Orlândia 15

Sales Oliveira 14

Cravinhos 13

Pontal 13

Sertãozinho 12

Guariba 10

Santo Antônio da Alegria 10

Brodowski 8

Nuporanga 6

Batatais 5

Cássia dos Coqueiros 5

Dumont 4

Pradópolis 3

Barrinha 2

RMRP 812

Fonte:  INPE, 2021
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MAPA VI.6. Desmatamento na RMRP
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VII. Infraestrutura urbana 

VII.1. Panorama da política municipal e regional dos 
serviços de saneamento básico

Em julho de 2020, foi sancionada a Lei nº 14.026 que trata da uni-
versalização do saneamento básico. Seu principal objetivo é ga-
rantir que, até 2033, 99% da população brasileira tenha acesso à 
água potável e 90% à coleta e tratamento de esgoto. O novo marco 
regulatório prevê, ainda, acabar com os lixões a céu aberto em 
todo o país.

A introdução da área rural no planejamento dos investimentos a 
serem feitos nos municípios é um ponto importante no novo marco 
regulatório, já que as populações dessas áreas têm acesso restrito 
à rede de esgotos. O artigo 13 da lei define que o ambiente rural 
deve ser considerado na elaboração ou atualização dos planos re-
gionais de saneamento básico, ssendo assim, as concessionárias 
de água e esgoto terão que atender a população que mora ou tra-
balha na área rural. 

Outro ponto de destaque são os chamados “blocos de referência 
para a prestação regionalizada dos serviços públicos de sanea-
mento básico”. Na lei anterior, os grandes municípios atendidos 
por uma mesma empresa estatal ajudavam a financiar a expansão 
do serviço nos municípios menores. Tal modelo gera desequilíbrios 
nas taxas cobradas aos consumidores, já que os subsídios ao sa-
neamento são feitos de maneira isolada. O novo marco, no intuito 
de atender aos pequenos municípios, determina que os estados de-
vem compor blocos de municípios, que não precisam ser vizinhos, 

para contratar os serviços de forma coletiva, implementando pla-
nos municipais e regionais de saneamento básico.

Em conformidade com a Lei Federal, o Estado de São Paulo criou 
unidades regionais de saneamento básico (Lei 17.383/21). Estas 
consistem em quatro Unidades Regionais de Serviços de Abaste-
cimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário (Urae): Sudeste, 
englobando os 370 municípios com contrato com a Sabesp; Centro, 
com 98 municípios; Leste, com 35 municípios; e Norte, com 142 
municípios. Com a regionalização do saneamento, haverá a im-
plantação de subsídios cruzados entre municípios que compõem a 
mesma região, o que, em tese, deve garantir tarifas médias de água 
e esgoto e o compartilhamento de infraestruturas, viabilizando a 
universalização dos serviços para municípios menores. 

Compete aos municípios a titularidade dos serviços de água e es-
goto, sendo pela prestação direta ou sob regime de concessão. Há, 
na RMRP, o predomínio da titularidade local com administração pú-
blica direta (próprias prefeituras) e autarquias. Em Santa Rita do 
Passa Quatro, a prestação dos serviços é feita por empresa priva-
da. Apenas oito municípios possuem serviços de abastecimento de 
água e esgoto com abrangência regional (Sabesp). 
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QUADRO VII.1. Prestadores de serviços de água e esgotos

Município Prestador Abrangência Natureza jurídica do prestador de serviços
Altinópolis PMA Local Administração pública direta
Barrinha PMB Local Administração pública direta
Batatais PMB Local Administração pública direta
Brodowski SAAEB Local Autarquia
Cajuru SABESP Regional Sociedade de economia mista com administração pública
Cássia dos Coqueiros SABESP Regional Sociedade de economia mista com administração pública
Cravinhos SAAE Local Autarquia
Dumont* PMD Local Administração pública direta
Guariba SABESP Regional Sociedade de economia mista com administração pública
Guatapará PMG Local Administração pública direta
Jaboticabal SAAEJ Local Autarquia
Jardinópolis PMJ Local Administração pública direta
Luís Antônio PMLA Local Administração pública direta
Mococa SABESP Regional Sociedade de economia mista com administração pública
Monte Alto SABESP Regional Sociedade de economia mista com administração pública
Morro Agudo PMMA Local Administração pública direta
Nuporanga PMN Local Administração pública direta
Orlândia PMO Local Administração pública direta
Pitangueiras PMP Local Administração pública direta
Pontal DAE Local Administração pública direta
Pradópolis PMP Local Administração pública direta
Ribeirão Preto DAERP Local Autarquia
Sales Oliveira PMSO Local Administração pública direta
Santa Cruz da Esperança SABESP Regional Sociedade de economia mista com administração pública
Santa Rita do Passa Quatro COMASA Local Empresa privada
Santa Rosa de Viterbo SABESP Regional Sociedade de economia mista com administração pública
Santo Antônio da Alegria PMSAA Local Administração pública direta
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Município Prestador Abrangência Natureza jurídica do prestador de serviços
São Simão PMSS Local Administração pública direta
Serra Azul SABESP Regional Sociedade de economia mista com administração pública
Serrana PMS Local Administração pública direta
Sertãozinho SAEMAS Local Autarquia
Taiúva PMT Local Administração pública direta
Tambaú DEMAET Local Administração pública direta
Taquaral PMT Local Administração pública direta
Média RMRP 95,54 - 98,55

F*O município de Dumont não respondeu à pesquisa SNIS 2019, sendo consultado o seu Plano Municipal de Saneamento Básico. 
Fonte: SNIS 2019 
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VII.2. Abastecimento de água

Conforme os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), 19 
municípios são abastecidos na sua totalidade por água subterrânea 
extraída do Sistema Aquífero Guarani (maioria), Aquífero Bauru e 
Aquífero Serra Geral. Apenas cinco são abastecidos somente por 
manancial superficial e 10 possuem sistema misto de abasteci-
mento público. 

A seguir, a indicação dos mananciais utilizados no abastecimento 
público de cada município da RMRP.

QUADRO VII.2. Captação de água para abastecimento público

Município Manancial 
subterrâneo

Manancial 
superficial Fonte

Altinópolis X  Plano da Bacia 
UGRHI 04

Barrinha X  PMSB, 2014
Batatais X X PMSB, 2018
Brodowski X X PMSB, 2016 
Cajuru  X PMSB, 2009
Cássia dos Coqueiros  X PMSB, 2011
Cravinhos X X PMSB, 2014
Dumont X  PMSB, 2014
Guariba X  PMSB, 2014
Guatapará X  PMSB, 2014
Jaboticabal X X PMSB, 2014
Jardinópolis X X PMSB, 2017
Luís Antônio X  PMSB, 2014
Mococa  X PMSB, 2008

Monte Alto X  PMSB, 2014
Morro Agudo X X PMSB, 2018
Nuporanga X  PMSB, 2018
Orlândia X X PMSB, 2018
Pitangueiras X X PMSB, 2015
Pontal X  PMSB, 2015
Pradópolis X  PMSB, 2015
Ribeirão Preto X  PMSB, 2015

Sales Oliveira X  Plano da Bacia 
UGRHI 04

Santa Cruz da Esperança X  PMSB, 2017
Santa Rita do Passa Quatro X X PMSB, 2014
Santa Rosa de Viterbo  X PMSB, 2009
Santo Antônio da Alegria X  PMSB, 2017
São Simão X  PMSB, 2018
Serra Azul X X PMSB, 2011
Serrana X  PMSB, 2018
Sertãozinho X  PMSB, 2014
Taiúva X  PMSB, 2018
Tambaú  X PMSB, 2015

Taquaral X  PMSB, 2014

Fonte: Planos municipais de saneamento básico (PMSB) e Planos de Bacia Hidrográfica
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A maioria dos municípios da RMRP localiza-se na área de recarga 
do Aquífero Guarani, onde há maior vulnerabilidade natural à polui-
ção e intenso uso da água subterrânea para abastecimento público.

As análises a seguir levam em consideração os dados do Sistema 
Nacional de Informação em Saneamento (SNIS) de 2019, presentes 
no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2019.

O percentual médio da população urbana e rural atendida por abas-
tecimento de água é de 95,54%, pouco abaixo da média estadual, 
que é 96,20%. A Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi – SIMA) 
elaborou o índice de atendimento de água (IAA), que representa a 

porcentagem da população total de cada município efetivamente 
atendida por abastecimento público de água, classificado em três 
categorias: IAA < 50% Ruim; 50% ≤ IAA < 90% Regular e IAA ≥ 90% 
Bom. Em 2019, segundo os dados declarados pelas prestadoras de 
serviço ao SNIS, sete municípios da RMRP foram classificados, de 
acordo com o IAA, como regular.

Nesse contexto, o destaque vai para o município de Serra Azul, com 
58,14% de índice de atendimento total de água, enquanto o atendi-
mento urbano é de 81,62%. Resultados como estes mostram que 
as atenções devem ser direcionadas ao melhor conhecimento da 
situação das áreas rurais, onde predominam pequenos núcleos e 
domicílios dispersos, que usualmente optam por soluções alter-
nativas, como a utilização de poços e minas d’água. Tais formas de 
abastecimento podem ser adequadas ou não, mas não estão con-
templadas no SNIS, por isso não são refletidas neste panorama.

As exigências do novo marco regulatório do saneamento tendem a 
minimizar essas distorções existentes entre meio urbano e rural, à 
medida que os planejamentos e investimentos nos serviços devem 
contemplar as áreas rurais quanto ao acesso às redes de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário.

Analisando os índices da região com relação às metas estabele-
cidas na nova Lei do Saneamento Básico, é possível afirmar que 
metade dos municípios já atingiu a meta para fornecimento de água 
potável. Entre os que ainda não alcançaram os 99% previstos, deve-
-se especial atenção àqueles sete municípios com IAA classificado 
como regular, com índices mais afastados da meta.

FIGURA VII.1. Aquíferos do Estado de São Paulo
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TABELA VII.1. Dados municipais sobre os indicadores operacionais de água

Município Índice de atendimento total de 
água (%)

Índice de atendimento de água 
(IAA-SIMA 2019)

Índice de atendimento urbano 
de água (%)

Índice de perdas na 
distribuição (%)

Altinópolis 87,37 Regular 100 30,63
Barrinha 98,89 Bom 100 20
Batatais 88,44 Regular 100 15,31
Brodowski 99,41 Bom 98,61 8,02
Cajuru 91,64 Bom 100 21,55
Cássia dos Coqueiros 84,98 Regular 100 18,29
Cravinhos 97,51 Bom 100 26,2
Dumont* -  -  - - 
Guariba 98,42 Bom 100 24,78
Guatapará 100 Bom 100 12,58
Jaboticabal 97,12 Bom 96,06 41,81
Jardinópolis 100 Bom 100 0,01
Luís Antônio 86,3 Regular 89,35 0
Mococa 100 Bom 100 27,15
Monte Alto 100 Bom 100 17,5
Morro Agudo 99,01 Bom 96,83 45,32
Nuporanga 98,96 Bom 97,97 29,88
Orlândia 99,39 Bom 100 64,15
Pitangueiras 97,91 Bom 96,2 30
Pontal 100 Bom 100 6,93
Pradópolis 100 Bom 100 29,57
Ribeirão Preto 99,74 Bom 100 52,9
Sales Oliveira 99,24 Bom 98,92 49,19
Santa Cruz da Esperança 86,63 Regular 100 16,04
Santa Rita do Passa Quatro 100 Bom 100 26,41
Santa Rosa de Viterbo 97,22 Bom 100 25,65
Santo Antônio da Alegria 99,29 Bom 99,3 52,22
São Simão 88,94 Regular 98,7 27,69
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Município Índice de atendimento total de 
água (%)

Índice de atendimento de água 
(IAA-SIMA 2019)

Índice de atendimento urbano 
de água (%)

Índice de perdas na 
distribuição (%)

Serra Azul 58,14 Regular 81,62 18,89
Serrana 98,78 Bom 98,78 64,45
Sertãozinho 99,6 Bom 99,9 34,41
Taiúva 100 Bom 100 0
Tambaú 100 Bom 100 2,4
Taquaral 99,96 Bom 100 0
Média RMRP 95,54 – 98,55 25,45

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

Quanto ao índice de atendimento urbano de água em 2019, ve-
rifica-se a média de 98,55%, muito próxima da média do Estado 
(98,50%) para o mesmo ano. As informações obtidas ratificam que 
se trata de uma questão bem equacionada na região, com ape-
nas dois municípios, Luís Antônio e Serra Azul, com índices abaixo 
de 90%, sinalizando a necessidade de investimentos públicos que 
possibilitem a melhoria do atendimento de água à população.

Municípios com índice de atendimento urbano de água igual a 100% 
correspondem a 75% da população urbana residente na RMRP. Ou 
seja, este é o percentual de população urbana da região que reside 
em municípios cujo acesso aos serviços de água estão universaliza-
dos, segundo informações dos prestadores.

Em relação às perdas nos sistemas de abastecimento, há sete mu-
nicípios com índice superior a 40%, maior do que as médias na-
cional (39,24%) e estadual (34,94%): Jaboticabal, Morro Agudo, Or-
lândia, Ribeirão Preto, Sales Oliveira, Santo Antônio da Alegria e 

Serrana. Esse percentual de volume de água disponibilizado mas 
não contabilizado como utilizado pelos consumidores pode ter sua 
causa em vazamentos, falhas nos sistemas de medição ou ligações 
clandestinas. 

No caso do município de Ribeirão Preto, conforme aponta o Plano 
Municipal de Saneamento Básico, a origem do elevado índice de 
perdas está na pressão elevada, resultante da distribuição em mar-
cha, má conservação da rede, falhas cadastrais e ligações clandes-
tinas. O nível piezométrico elevado, somado à falta de setorização, 
é a causa dos constantes vazamentos e intermitências no abasteci-
mento em alguns locais da cidade. 

As perdas elevadas no sistema de distribuição impactam negati-
vamente na operação, gerando custos operacionais e ambientais. 
Sendo assim, a adoção de programas de redução de perdas deve 
ser ação primordial em municípios onde os índices são elevados.
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VII.3. Esgotamento sanitário na RMRP

As análises a seguir levam em consideração os dados do Sistema 
Nacional de Informação em Saneamento (SNIS) de 2019, presentes 
no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2019.

TABELA VII.2. Dados municipais sobre  
os indicadores operacionais de esgoto

Município

Índice de atendimento 
com rede de esgotos 

(%)

Índice de 
coleta de 

esgoto 
(%)

Índice de 
tratamento 
dos esgotos 

(%)Total Urbano
Altinópolis 87,37 100 70,56 70,56
Barrinha 98,89 100 79,9 0
Batatais 87,99 99,5 80 60,8
Brodowski 99,01 98,61 86,97 86,97
Cajuru 90,89 100 95,1 95,1
Cássia dos Coqueiros 79,51 100 90,5 90,5
Cravinhos 97,51 100 84,99 84,99
Dumont* -  - -  - 
Guariba 100 100 100 100
Guatapará 73,45 100 70,51 10,21
Jaboticabal 97,12 96,06 100 100
Jardinópolis 100 100 78,64 0
Luís Antônio 86,3 89,35 74,62 74,62
Mococa 99,16 100 92,47 92,47
Monte Alto 99,34 100 100 100
Morro Agudo 99,01 96,83 80,32 80,32
Nuporanga 98,91 97,89 99,12 99,12
Orlândia 98,41 100 100 0

Município

Índice de atendimento 
com rede de esgotos 

(%)

Índice de 
coleta de 

esgoto 
(%)

Índice de 
tratamento 
dos esgotos 

(%)Total Urbano
Pitangueiras 97,91 96,2 95,97 0
Pontal 100 100 86,76 86,76
Pradópolis 93,02 99,65 100 100
Ribeirão Preto 99,59 99,87 100 100
Sales Oliveira 89,57 98,92 89,47 89,47
Santa Cruz da Esperança 84,81 100 95,72 95,72
Santa Rita do Passa Quatro 96,25 96,25 75,28 53,57
Santa Rosa de Viterbo 95,65 100 97,89 97,89
Santo Antônio da Alegria 99,29 99,3 86,05 82,33
São Simão 88,94 98,7 27,2 0
Serra Azul 56,42 79,22 89,53 89,53
Serrana 98,78 98,78 99,22 0
Sertãozinho 99,6 99,9 80 80
Taiúva 100 100 99,32 99,32
Tambaú 100 100 97,61 97,61
Taquaral 99,96 100 99,32 99,32
Média RMRP 93,72 - -  70,22

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

O percentual médio da população urbana e rural atendida por cole-
ta de esgoto é de 93,72%, pouco acima da média do Estado, que é de 
90,28%. Importante destacar que muitos domicílios rurais contam 
com formas alternativas de escoamento de esgoto, a exemplo de 
fossas sépticas, que podem ter condições adequadas ou não, mas 
não são contempladas pelo SNIS, por isso não são refletidas neste 
panorama.
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O índice de tratamento de esgotos adotado neste panorama é o vo-
lume de esgoto tratado em relação ao volume de água consumido. 
Embora a RMRP apresente a média de 70,22%, índice superior ao 
de tratamento de esgoto no Estado de São Paulo (68,27%), ainda 
existe um déficit em relação à universalização. Por isso é necessá-
ria a aceleração do ritmo de investimentos, de forma a obter impac-
tos positivos com relação às questões de saúde pública e de meio 
ambiente. No Estado, há 36 municípios com porcentagem nula de 
tratamento, entre os quais, cinco são da RMRP: Barrinha, Jardinó-
polis, Orlândia, Pitangueiras e São Simão (Cetesb, 2020). Serrana 
passou a tratar todo seu esgoto em 2020, a partir da construção de 
uma ETE.

Analisando os índices da região com relação as metas estabeleci-
das no novo Marco Legal do Saneamento Básico, podemos dizer que 
apenas 12 municípios atingiram as metas para os serviços coleta 
e tratamento de esgoto; 12 municípios atingiram a meta somente 
para o serviço de coleta de esgotos; e dois municípios atingiram a 
meta somente para o serviço de tratamento de esgotos.

A Cetesb aplica o Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da 
População Urbana de Municípios (ICTEM) para avaliar as con-
dições de saneamento dos municípios do Estado de São Paulo. 
Este índice leva em consideração a efetiva remoção da carga or-
gânica gerada pela população urbana pelas Estações de Trata-
mento, observando, também, elementos importantes que com-
põem um sistema de tratamento de esgotos, como a coleta, o 
afastamento e o tratamento. Considera, inclusive, o atendimento 
à legislação quanto à eficiência de remoção da carga orgânica, 
que deve ser superior a 80%, e a conformidade com os padrões 

de qualidade do corpo receptor dos efluentes. Portanto, o ICTEM 
permite comparar, de maneira global, a eficácia do sistema de 
esgotamento sanitário. O indicador utiliza quatro faixas de va-
lores, quanto maior é o valor, melhor é a situação do município 
em relação ao ICTEM: 10 < ICTEM ≤ 2,5 / 2,5 < ICTEM ≤ 5,0 / 5,0 < 
ICTEM ≤ 7,5 / 7,5 < ICTEM ≤ 10.

Os resultados do ICTEM para 2020 podem ser visualizados no Mapa 
VII.1. e na Tabela VII.3.:
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MAPA VII.1. Indicador de coleta e tratabilidade de esgoto da população urbana de município em 2019
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TABELA VII.3. Dados de saneamento por município

Município População 
urbana

Atendimento % Carga poluidora  
(Kg/DBO/dia) ICTEM Corpo receptor

Coleta Tratamento Eficiência Potencial Remanescente

Altinópolis 14.157 100 100 64 764 275 7,66 Cór.Mato Grosso
Barrinha 32.812 100 0 0 1722 1722 1,5 Cór.Jatobá
Batatais 55.697 99 100 87 3008 408 9,99 Cór.das Araras
Brodowski 24.666 99 100 91 1332 139 9,99 Cór.da Divisa e Cór. Matadouro
Cajuru 23.484 96,7 100 90 1268 164 9,95 Cór.Cajuru
Cássia dos Coqueiros 1.707 91,8 100 92 92 14 9,88 Rio Cubatão
Cravinhos 34.693 99 100 73 1873 519 7,89 Rib. Preto
Dumont 9.667 100 100 56 522 230 7,14 Cór.Dumont
Guariba 39.645 99,8 100 46 2141 1158 6,48 Cór.Guariba
Guatapará 5.662 100 30 96 306 218 4,02 R.Mogi-Guaçu
Jaboticabal 75.339 100 99 60 4068 1664 7,03 Cór.Jaboticabal
Jardinópolis 43.155 100 0 0 2330 2330 1,5 Cór.Matadouro
Luís Antônio 14.770 100 100 85 798 118 9,7 R.da Onça
Mococa 63.630 99 100 92 3436 303 9,99 Rio Canoas
Monte Alto 48.487 100 100 97 2618 81 10 Córrego Rico, Rio Turvo
Morro Agudo 31.906 100 97,91 88 1723 238 9,97 Rib. do Agudo
Nuporanga 6.785 100 100 90 366 37 10 Cór.das Corredeiras
Orlândia 43.217 100 0 0 2334 2334 1,7 Rib. do Agudo
Pitangueiras 38.537 100 9,66 71 2081 1939 2,08 Cór.Pitangueiras
Pontal 49.902 98,9 100 82 2695 512 9,98 Cór.Machado
Pradópolis 20.266 100 100 78 1094 242 8,56 R.Mogi-Guaçu
Ribeirão Preto 709.805 99,5 94 93 38329 4882 9,9 Ribeirão Preto e Rio Pardo
Sales Oliveira 10.864 99,19 100 76 587 142 8,42 Cór.Aurora e Cór.Lageado
Santa Cruz da Esperança 1.458 100 100 84 79 13 10 Cór.Brilhant
Santa Rita do Passa Quatro 24.705 96,25 100 81 1334 289 8,53 Córrego do Marinho e Córrego Capituva
Santa Rosa de Viterbo 25.503 96,2 100 86 1377 234 9,64 Cór.Bibiano e Cór.Caçador
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Município População 
urbana

Atendimento % Carga poluidora  
(Kg/DBO/dia) ICTEM Corpo receptor

Coleta Tratamento Eficiência Potencial Remanescente

Santo Antônio da Alegria 5.167 98,33 100 78 279 66 7,94 Rib.do Pinheirinho
São Simão 13.864 100 0 0 749 749 1,5 Cór.São Simão
Serra Azul 10.670 91,2 100 89 576 109 9,87 Cór.Serra Azul
Serrana 45.160 100 100 94 2439 156 10 Cór.Serrinha
Sertãozinho 125.638 100 85 76 6784 2402 7,48 ETE Sertãozinho - Cór.Sul: Distrito de 

Cruz das Posses - Córrego Tabocas e 
Córrego Santo Antônio das Pimentas

Taiúva 5.074 100 100 80 274 55 8,39 Córregos do Melo, Sta Rita e Sta Maria
Tambaú 20.643 100 100 70 1115 334 7,75 Rio Tambaú
Taquaral 2.696 100 100 79 146 31 8,34 Córrego Boa Vista

Fonte: Relatório da Qualidade das Águas Interiores no Estado de São Paulo – 2020;
População Urbana: Estimativa populacional IBGE 2020 x % População Urbana CENSO 2010

Cabe destacar que, de acordo com a Cetesb, que é o órgão respon-
sável pelas informações, os dados de coleta e tratamento são for-
necidos pelos próprios municípios, porém, podem diferir daqueles 
fornecidos à pesquisa SNIS-2019, já que o ano de coleta dos dados 
é 2020.A RMRP como um todo apresenta condições adequadas às 
exigências ambientais, conforme indica o Relatório de Qualida-
de de Águas da Cetesb – 2020. A maior parte dos municípios está 
classificada na faixa de 7,6 a 10, entretanto, há cinco municípios 
no intervalo de 0 a 2,5. Podemos afirmar que a obtenção dos re-
sultados desfavoráveis para os municípios de Barrinha, Jardinópo-
lis, Pitangueiras, Orlândia e São Simão deve-se ao tratamento e à 
baixa eficiência de remoção da carga orgânica do esgoto, sendo o 
seu remanescente lançado no corpo hídrico receptor sem o devido 

tratamento, seja por lançamento “in natura” de esgotos ou do per-
centual não tratado pela estação.

Importante destacar que, mesmo nos municípios que apresentam 
boas condições dos sistemas públicos de coleta e tratamento de es-
gotos, com índices iguais ou próximos a 100%, e graus de eficiência 
elevados dos seus sistemas de tratamento, a carga orgânica rema-
nescente pode ser ainda significativa para a qualidade das águas 
dos corpos d’água receptores.

No relatório de Situação 2020 da UGRHI 04, o município de Ser-
rana aparece como destaque por apresentar em 2020 melhora 
na infraestrutura do saneamento municipal, graças à entrada em 
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operação de uma nova ETE, saindo de um ICTEM faixa vermelha, 
para um ICTEM nota máxima. O relatório informa que há obras de 
implantação de ETEs em São Simão e, em estágio final de obras, 
em Jardinópolis, o que tende a aumentar o Indicador de Coleta e 
Tratabilidade de Esgoto da População Urbana destes municípios. 
A capacidade de remoção de matéria orgânica nas ETEs pode cair 
com o passar dos anos, o que pode se justificar pelo atingimento 
ou superação da capacidade de tratamento destas ou, ainda, pela 
ausência de manutenção dos sistemas.

Devido à importância e a intensidade da atividade agrícola na 
RMRP, um problema potencial é a dispersão de poluentes – fer-
tilizantes, por exemplo – nos corpos d’água. Trata-se de poluição 
difusa, e a avaliação de risco de contaminação depende do moni-
toramento das áreas de captação. Quanto a isso, não foram iden-
tificados pontos de coleta de dados na região que permitam uma 
avaliação a partir dos indicadores hoje utilizados pela Cetesb. Por 
outro lado, mostra-se fundamental a elaboração de estudo para 
levantamento e análise de indicadores de exploração agrícola com 
ênfase no uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, bem como 
a identificação de áreas críticas geradoras de poluição difusa de 
origem agrícola e animal, para que seja possível nortear ações 
mitigadoras no âmbito do PDUI.

Conclui-se que o aspecto regional do esgotamento sanitário na 
região está relacionado ao tema dos recursos hídricos, no que se 
refere à poluição das águas pelo lançamento de esgoto doméstico 
sem tratamento nos cursos d’água da região, afetando a qualidade 
das águas e comprometendo seu uso para diversos fins nos trechos 
a jusante dos lançamentos. 

VII.4. Macrodrenagem e drenagem urbana na RMRP

VII.4.1. Macrodrenagem no contexto do PDUI:  
medidas estruturais e não estruturais
No âmbito do saneamento básico, a drenagem e o manejo de 
águas pluviais urbanas apresentam o menor acúmulo de dados e 
informações, sendo a distribuição espacial das respectivas redes 
de drenagem pluvial muitas vezes desconhecida pelas próprias 
prefeituras. Os dados disponíveis geralmente são insuficientes, 
ou inexistentes, a exemplo de mapeamento cartográfico deta-
lhado, de cadastro do sistema de águas pluviais, de mapeamento 
de áreas de risco e, ainda, de registros precisos sobre falhas no 
sistema de drenagem. Observa-se, também, que os municípios 
desconhecem a existência de infraestruturas de monitoramento 
de dados hidrológicos presentes no seu território e administradas 
por órgãos estaduais e federais. Conhecer estas infraestruturas 
e utilizar os dados gerados por elas pode contribuir para melhor 
gestão dos serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
(DMAPU) nos municípios (SNIS, 2019).

O sistema de drenagem, portanto, deve ser planejado, projetado, 
construído e mantido com o objetivo de prover espaços apropriados 
para a coleta, o armazenamento e a condução das águas pluviais. 
O funcionamento do sistema de drenagem depende de externali-
dades como clima, características físicas do território (relevo, im-
permeabilização do solo, geologia) e regime dos corpos de água 
a jusante, cujos comportamentos são de difícil previsão. Sofrem, 
também, impactos diretos dos serviços de esgotos e resíduos sóli-
dos (MDR/SNS, 2019).
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Ao tratar o tema da macrodrenagem, é necessário combinar medi-
das denominadas estruturais e não estruturais. As medidas estru-
turais estão associadas às obras e estruturas físicas de afastamen-
to, amortecimento e contenção de cheias, tais como a canalização 
e retificação de rios e córregos, a construção de reservatórios para 
o armazenamento das águas de chuvas (estruturas de detenção ou 
retenção) e demais elementos hidráulicos projetados.

As medidas não estruturais, por sua vez, dizem respeito ao plane-
jamento e à gestão do território, incorporando, desse modo, desde 
a legislação até a educação ambiental. Frequentemente considera-
das como abordagem sustentável do tema da macrodrenagem, as 
medidas não estruturais têm como objetivos principais: controlar 
as taxas de escoamento – mediante a diminuição dos impactos da 
urbanização no regime de cheias –, proteger e incrementar a quali-
dade das águas, contribuir para a recarga natural do lençol freático, 
entre outros aspectos que, em maior ou menor grau, contribuem 
para a adequação das atividades humanas ou mitigação dos seus 
efeitos sobre o meio ambiente. 

VII.4.2. Caracterização geral
Todas as informações usadas no panorama foram obtidas no Diag-
nóstico dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
2019 – SNIS 2019, sendo que apenas os municípios de Batatais e 
Dumont não responderam à pesquisa. A Tabela 10 mostra que a 
gestão dos serviços é, em sua grande maioria, exercida pela ad-
ministração pública direta, por meio das prefeituras, com exceção 
de Sertãozinho que possui uma autarquia como gestora. Com re-
lação ao Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 
(PDMAPU), apenas 19 municípios afirmaram possuí-lo, ou seja, o 

planejamento municipal com relação à drenagem ainda é bastante 
deficitário.

O sistema de drenagem no modelo unitário, ou seja, misto com o 
sistema de esgotamento sanitário, é adotado somente por Brodo-
wski e Tambaú. Os demais informaram ter um sistema exclusivo 
para a drenagem. Quando à drenagem, é utilizada como rede de es-
gotamento sanitário, o que resulta na poluição dos corpos hídricos, 
uma vez que o sistema de drenagem não dispõe de mecanismo de 
controle da qualidade da água depositada nos mananciais hídricos 
(SNIS, 2019).

O SNIS 2019 identificou − cruzando dados das pesquisas de água e 
esgoto com a pesquisa de águas pluviais − que, apesar dos presta-
dores de água e esgotos admitirem o lançamento na rede de dre-
nagem urbana, os responsáveis pelo preenchimento de águas plu-
viais responderam que não existe rede de drenagem, ou que o tipo 
de sistema municipal é exclusivo para águas pluviais. Isso se deve, 
possivelmente, ao fato de os sistemas de drenagem de muitos mu-
nicípios terem sido concebidos para serem exclusivos, mas, devido 
à falta de planejamento na implantação da infraestrutura munici-
pal, existirem pontos de lançamento de esgoto nessa rede. 

Dos municípios que responderam à pesquisa, somente dois afir-
maram que possuem algum tipo de tratamento de águas pluviais. 
Este resultado sugere que o controle da poluição difusa e da po-
luição gerada pelos esgotos presentes nas águas pluviais ainda é 
insignificante, portanto, a qualidade das águas dos corpos hídricos 
receptores das águas pluviais urbanas desses municípios pode es-
tar comprometida.

122



QUADRO VII.3. Dados municipais sobre os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais

Municípios Natureza jurídica Existe plano diretor de 
DMAPU no município?

Tipo de sistema  
de drenagem urbana

Existe algum tipo de tratamento  
das águas pluviais?

Altinópolis Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem Não
Barrinha Administração Pública Direta Não Exclusivo para drenagem Não
Batatais* - - -  -
Brodowski Administração Pública Direta Sim Unitário -
Cajuru Administração Pública Direta Sim Outro -
Cássia dos Coqueiros Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem -
Cravinhos Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem -
Dumont* - - - -
Guariba Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem Não
Guatapará Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem -
Jaboticabal Administração Pública Direta Não Exclusivo para drenagem Reservatório de amortecimento
Jardinópolis Administração Pública Direta Não Exclusivo para drenagem -
Luís Antônio Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem Não
Mococa Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem Não
Monte Alto Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem Não
Morro Agudo Administração Pública Direta Não Exclusivo para drenagem Não
Nuporanga Administração Pública Direta Não Exclusivo para drenagem -
Orlândia Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem Não
Pitangueiras Administração Pública Direta Não Outro Barragens; Reservatório de amortecimento
Pontal Administração Pública Direta Não Outro Não
Pradópolis Administração Pública Direta Não Exclusivo para drenagem -
Ribeirão Preto Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem Não
Sales Oliveira Administração Pública Direta Não Exclusivo para drenagem -
Santa Cruz da Esperança Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem -
Santa Rita do Passa Quatro Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem -
Santa Rosa de Viterbo Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem Não
Santo Antônio da Alegria Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem Não
São Simão Administração Pública Direta Sim Exclusivo para drenagem -

Fonte: SNIS, 2019
*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2019
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VII.4.3. Taxas de cobertura

A taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais 
subterrâneos na área urbana é definida como o grau de atendimento 
em relação à infraestrutura de drenagem urbana subterrânea dos 
municípios. É medida com base na relação entre a extensão de vias 
públicas com redes ou canais de águas pluviais subterrâneos e a 
extensão total de vias públicas urbanas. 

QUADRO VII.4.  Taxa de Cobertura de Drenagem Urbana (%)  
Valores de referência

Valores de referência (%) de vias com rede de água pluvial
≥ 90% Bom 
≥50% e <90% Regular
<50% Ruim

TABELA VII.4. Situação dos municípios

Nome

Taxa de cobertura de 
pavimentação e  

meio-fio na Área 
Urbana do Município 

(%)

Taxa de cobertura 
de vias públicas com 

redes ou canais pluviais 
subterrâneos na área 

urbana (%)
Altinópolis 61,1 9,4
Barrinha 100 15,3
Batatais* - -
Brodowski 100 1
Cajuru 100 82,4
Cássia dos Coqueiros 100 100
Cravinhos 100 4,6
Dumont* - -
Guariba 100 38,2
Guatapará 95 23
Jaboticabal 100 18,2
Jardinópolis 100 0,3
Luís Antônio 97,3 0,3
Mococa 96,1 67,4
Monte Alto 100 46,9
Morro Agudo 100 100
Nuporanga 100 85,7
Orlândia 98,2 11,1

Nome

Taxa de cobertura de 
pavimentação e  

meio-fio na Área 
Urbana do Município 

(%)

Taxa de cobertura 
de vias públicas com 

redes ou canais pluviais 
subterrâneos na área 

urbana (%)
Pitangueiras 100 39,4
Pontal 100 13,7
Pradópolis 100 8,3
Ribeirão Preto 100 99,8
Sales Oliveira 95 32,1
Sta.Cruz da Esperança 100 54,1
Sta. Rita do Passa Quatro 1,3 0
Santa Rosa de Viterbo 99,5 33,8
Santo Antônio da Alegria 97 16,7
São Simão 98,3 8,6
Serra Azul 100 86,1
Serrana 87,9 17,2
Sertãozinho 91,1 33,8
Taiúva 100 13,2
Tambaú 84,9 30,7
Taquaral 85,4 9,3
Média 93,4 34,4

Fonte: SNIS, 2019
*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2019.
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Nota-se que as áreas urbanas dos municípios da RMRP possuem 
altas taxas de pavimentação e meio-fio (93,4%). Porém, ao se ana-
lisar as taxas de cobertura de vias públicas com redes ou canais 
pluviais subterrâneos obtem-se uma média de apenas 34,4%. A pa-
vimentação de vias sem a implementação de medidas de drenagem 
adequada pode resultar em inundações e alagamentos, uma vez 
que a impermeabilização das vias impede a infiltração das águas 
pluviais e aumenta a velocidade do escoamento superficial, entre 
outros fenômenos. Por esses motivos, é necessário que medidas 
de gestão das águas pluviais urbanas sejam tomadas, como uma 
política de uso e ocupação dos solos e um zoneamento territorial 
(Borges et al).

VII.4.4. Captações e infraestruturas de retenção e contenção 
Os reservatórios de amortecimento são projetados para reduzir os 
picos das vazões de cheia e proteger as áreas situadas a jusante, 
minimizando os impactos do escoamento das águas pluviais. Essa 
é uma tecnologia que vem sendo usada cada vez mais nas grandes 
cidades porque reduz os riscos de enxurradas, alagamentos e inun-
dações, sem a necessidade de executar obras extensas ao longo de 
todos os condutos (galerias e canais) que integram o sistema de 
drenagem.

Os resultados do SNIS-AP 2019 demonstram que a tecnologia ainda 
não é amplamente disseminada na RMRP, pois apenas seis muni-
cípios afirmaram possuir infraestruturas de retenção ou contenção 
para amortecimento de vazões de cheias/inundações.

QUADRO VII.5. Reservatórios de amortecimento na RMRP

Município
Reservatórios de amortecimento

Tipo Identificação Capacidade m³
Altinópolis Lago Parque Ecológico 235.000
Cravinhos Bacia de retenção - 38.000
Jaboticabal “Piscinões” - 12.375

Luís Antônio Reservatório
Reservatório de 
armazenamento de 
águas pluviais

7.008.000

Pitangueiras Bacia de retenção Jardim Nova Aliança 60
Pitangueiras Lago Afonso Gullo 114.520
Pitangueiras Lago Prainha 44.523
Tambaú Lago Lagoas do Celtra 76.000

Fonte: SNIS, 2019

VII.4.5. Parques lineares
Os parques lineares são soluções implantadas ao longo da faixa de 
um rio, córrego ou canal, com a função de conservar e preservar 
os recursos naturais, inclusive os cursos d’água. Esse tipo de in-
tervenção, além de restabelecer o meio ambiente, oferece para a 
população oportunidade de lazer, cultura e esporte.

Interligada à drenagem urbana, outra função dos parques é a pro-
teção da zona ribeirinha contra ocupações irregulares que possam 
vir a confinar um corpo d’água e reduzir a largura da área que a 
água poderia ocupar, quando o nível do rio se eleva. Com isso, mi-
nimiza-se os impactos econômicos e sociais negativos que seriam 
geradoscom a ocorrência de eventos hidrológicos, como enchentes 
e inundações. 
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É importante destacar que na pesquisa SNIS-2019 apenas 280 mu-
nicípios afirmam possuir parques lineares em suas áreas urbanas, 
representando 7,7% dos municípios da amostra. O resultado de 
1,8% para as capitais do Brasil mostra que a implantação de par-
ques lineares é ainda muito incipiente no país.

Para alimentar o SNIS-Águas Pluviais, os municípios devem verifi-
car quais são os projetos de parques que respeitam as característi-
cas desse tipo de obra e que foram implantados com a finalidade de 
conservar e preservar os recursos naturais e as áreas ribeirinhas. 

Na RMRP, conforme dados do diagnóstico SNIS 2019, apenas os 
municípios de Altinópolis, Cravinhos, Ribeirão Preto e Tambaú res-
ponderam possuir parque linear. A seguir, a identificação e a área 
ocupada de cada um:

QUADRO VII.6. Parques lineares na RMRP

Município
Parques lineares

Identificação Área ocupada total
Altinópolis Parque Ecológico Muzeti Elias Antônio 23.520
Cravinhos Jardim Aliança, Alto Boa Vista 15.000
Ribeirão Preto Parque Linear Retiro Saudoso 30.892
Tambaú Celtra 85.000

Fonte: SNIS, 2019

Tendo em vista o que foi abordado neste panorama sobre drenagem 
urbana, segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos, um dos 
principais aspectos a se buscar é incorporar, no arcabouço de plane-
jamento urbano e regional, diretrizes e metas para evitar a intensifi-
cação de impermeabilização, associando medidas não estruturais às 

estruturais, especialmente nos grandes centros urbanos, considera-
dos os territórios mais sujeitos à ocorrência de inundação.

Como exemplo disso, foi incluído no texto da revisão do Plano Dire-
tor de Ribeirão Preto de 2013, o controle da densidade da ocupação 
do solo nas áreas de recarga do Aquífero Guarani e em setores de 
drenagem e esgotamento sanitário, como diretriz da organização 
físico-territorial.

126



VII.5. Resíduos sólidos

As análises a seguir levam em consideração os dados do Sistema Na-
cional de Informação em Saneamento (SNIS) de 2019, presentes no 
Diagnóstico dos Serviços Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2019.

TABELA VII.5. Taxa de cobertura de coleta de resíduos domiciliares e coleta seletiva

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
Altinópolis 92,68% 100% sim 100%
Barrinha 99,91% 100% não -
Batatais 88,44% 100% sim -
Brodowski* - - - -
Cajuru* - - - -
Cássia dos Coqueiros 100% 100% não -
Cravinhos* - - - -
Dumont* - - - -
Guariba 97,92% 100% sim 38,84%
Guatapará 84,90% 100% não -
Jaboticabal 97,02% 100% sim -
Jardinópolis 95,96% 100% não -
Luís Antônio 96,59% 100% sim 98,43%
Mococa* - - - -
Monte Alto 95,50% 100% sim 55,99%
Morro Agudo 95,85% 100% sim 47,47%
Nuporanga 90,73% 100% 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 -
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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
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%

Fonte: SNIS, 2019

*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2019.

Os serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos 
são de competência municipal e podem ser efetuados pelo órgão 
municipal encarregado da limpeza urbana, com infraestrutura e 
recursos próprios para essa finalidade, ou por serviço terceirizado. 
Na RMRP, as prefeituras são os órgãos gestores responsáveis, com 
exceção de Jaboticabal, que possui uma autarquia para os serviços.

De maneira geral, as taxas de cobertura do serviço de coleta de 
resíduos sólidos domiciliares são satisfatórias, sendo superiores à 
média estadual (76,09%). De acordo com informações fornecidas 
pelos municípios, alguns deles necessitam ampliar a cobertura do 
serviço para atingir índices satisfatórios.

Com relação à existência ou não de coleta seletiva (porta a porta, 
em postos de entrega voluntária ou outra modalidade) na região, 29 
municípios responderam à pesquisa SNIS 2019. Destes, 16 afirma-
ram fazer a coleta seletiva, ainda que com baixas taxas de cober-
tura da população urbana, e 13 negaram. Constata-se que a coleta 

seletiva ainda não é uma realidade regional nem estadual, pois, dos 
556 municípios paulistas que responderam ao SNIS 2019, 34,9% 
afirmaram não efetuar a coleta seletiva. 

Quanto aos resíduos sólidos urbanos (RSU), estima-se que tenham 
sido produzidas em 2020 na RMRP cerca de 1.547 mil toneladas 
diárias de RSU, o que representa, aproximadamente, 3,65 % dos 
resíduos sólidos urbanos gerados no Estado de São Paulo (Plano 
Estadual de Resíduos Sólidos, 2020).

Publicado pela Cetesb, o Índice de Qualidade dos Resíduos (IQR) 
é um dos instrumentos para o monitoramento da operação dos 
locais onde ocorre a disposição final de resíduos sólidos urba-
nos. Conforme dados de 2020 mostrados na Tabela VI.6, apenas 
três municípios dispõem seus resíduos em aterros avaliados 
como inadequados (pontuação abaixo de 7,0): Cássia dos Coquei-
ros (aterro controlado), Santa Cruz da Esperança e Santa Rita do 
Passa Quatro. De acordo com a Cetesb, além das dificuldades 
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financeiras, o esgotamento da capacidade de recepção e a com-
plexidade de se encontrar novas áreas são as principais causas 
de situações como essas. A região obteve o IQR médio de 9,0 para 
o IQR 2020, enquanto o Estado de São Paulo obteve IQR 8,7 (In-
ventário Estadual de Resíduos Sólidos 2020).

Como mostra a Tabela VII.6, 12 municípios dispõem seus resíduos 
em aterros locais, operados pelas próprias prefeituras, e 22 muni-
cípios depositam seus resíduos em seis aterros particulares (dois 
destes fora da RMRP), de maneira compartilhada. Importante des-
tacar que as menores notas obtidas no IQR são de aterros locais.

A exemplo do que ocorreu com Santa Cruz da Esperança, no Estado 
de São Paulo (comparando-se os dados de 2020 com os de 2019, 
indicados no Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 2020), verifi-
ca-se o aumento no número de municípios dispondo seus resíduos 
em aterros classificados como inadequados. Essa piora pode ser 
atribuída à pandemia da Covid-19, que em 2020 concentrou a aten-
ção e os esforços dos municípios, inclusive financeiros, para o seu 
controle. 

As atividades de transporte, tratamento e disposição final de resí-
duos muitas vezes extrapolam os limites territoriais do município 
gerador. Nesse contexto, é necessário que soluções para a proble-
mática em questão sejam integradas e compartilhadas entre os 
diversos municípios, órgãos setoriais de governo e comunidades. 
O Mapa VII.2 ilustra o fluxo de resíduos na RMRP. Em muitos ca-
sos os aterros são distantes do local de geração, o que representa 
um custo extra para destinação e transporte (exemplo de Cravinhos 
que envia seus resíduos para o município de Guará). O ideal seria a 

adoção de soluções coletivas de tratamento e disposição final dos 
rejeitos, por meio, por exemplo, de arranjos intermunicipais para a 
gestão e o compartilhamento de centrais de compostagem e reci-
clagem de aterros sanitários.

TABELA VII.6. Dados municipais sobre os resíduos sólidos urbanos

Municípios RMRP RSU 
(t/dia)

IQR 
2019

IQR 
2020 Dispõe em  

Altinópolis 9,91 10 10 D - Jardinópolis - A.P
Barrinha 26,25 10 10 D - Guatapará - A.P.
Batatais 44,56 10 9,5 D - Sales Oliveira - A.P
Brodowski 17,27 10 10 D - Jardinópolis - AP
Cajuru 16,44 10 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 10 D - Guatapará - A.P
Guariba 31,72 9 7,5
Guatapará 3,96 10 10 D - Guatapará - A.P.
Jaboticabal 60,27 10 10
Jardinópolis 34,52 10 10 D - Jardinópolis - AP
Luís Antônio 10,34 7,2 7,6
Mococa 50,9 7,1 7,9
Monte Alto 38,79 10 9,5 D - Sales Oliveira - AP
Morro Agudo 25,52 10 9,5 D - Sales Oliveira - AP
Nuporanga 4,75 10 9,5 D - Sales Oliveira - AP
Orlândia 34,57 10 9,5 D - Sales Oliveira - AP
Pitangueiras 30,83 9,8 9,8 D - Catanduva - AP
Pontal 39,92 10 9,5 D - Sales Oliveira - AP
Pradópolis 14,19 10 10 D - Guatapará - A.P.
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Municípios RMRP RSU 
(t/dia)

IQR 
2019

IQR 
2020 Dispõe em  

Ribeirão Preto 780,79 10 10 D - Guatapará - A.P.
Sales Oliveira 7,6 10 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
Santa Rosa de Viterbo 20,4 8,5 9 D - Sta. Rosa de Viterbo - A.P
Santo Antônio da Alegria 3,62 7,9 7,3
São Simão 9,7 8,3 8,7
Serra Azul 7,47 10 10 D - Jardinópolis - A.P
Serrana 36,13 10 9,5 D - Sales Oliveira - AP
Sertãozinho 113,07 10 10 D - Guatapará - A.P.
Taiúva 3,55 8,1 8,1
Tambaú 14,45 8,6 8,6
Taquaral 1,89 10 9
Total/ média 1547,4 9,3 9,0

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos - 2020 (CETESB, 2018); Mapa de 
Destinação de resíduos urbanos - CETESB, 2020.
Obs. A indicação do local de destinação dos resíduos ocorre quando este se situa em 
município distinto daquele de origem ou aterro particular ou em consórcio.

A vida útil desses aterros também deve ser considerada no pla-
nejamento regional. Os dados de vida útil aqui apresentados são 
do “mapa de vida útil dos aterros de resíduos urbanos”, levanta-
dos pela Cetesb em 2020. Na RMRP, 25 municípios dispõem seus 
resíduos em aterros com vida útil acima de cinco anos (quatro 
aterros locais e cinco aterros privados, sendo um fora da RMRP); 
cinco municípios dispõem em aterros com vida útil entre dois e 
cinco anos (quatro aterros locais e um privado fora da RMRP) e 
quatro municípios dispõem em aterros com vida útil abaixo de 
dois anos, todos locais. 

Apesar da situação na região não ser desfavorável, há uma preocu-
pação com relação aos quatro municípios que dispõem seus resí-
duos em aterros que possuem vida útil menor ou igual a dois anos 
e com aqueles que dispõem em aterros com condições inadequa-
das de operação. Viabilizar a ampliação desses aterros, bem como 
encontrar outras áreas adequadas à implantação de novos aterros 
sanitários, está cada vez mais difícil, além de ser necessário aten-
der a legislações cada vez mais restritivas. Com base nisso, reco-
menda-se maior empenho governamental para que haja redução 
na quantidade de resíduo encaminhado para este fim.

 Condição adequada

 Condição inadequada

D Dispõe

A.P. Aterro particular
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MAPA VII.2. Fluxo de resíduos na RMRP e vida útil dos aterros
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VII.5.1. Avaliação da gestão dos resíduos sólidos
Com relação à gestão dos resíduos sólidos, a Secretaria de Infraes-
trutura e Meio Ambiente criou o Índice de Gestão dos Resíduos Só-
lidos (IGR) para avaliar a gestão de resíduos domiciliares do Estado 
de São Paulo e assim identificar as fragilidades e auxiliar os muni-
cípios no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à melhoria 
da gestão.

Os dados para a construção do IGR são obtidos por meio de ques-
tionário, no qual o município fornece informações sobre os instru-
mentos usados na política de resíduos sólidos, sobre programas 
ou ações municipais, coleta e triagem e tratamento e disposição. 
O índice pode variar de 0 a 10 e as gestões municipais podem ser 
classificadas como gestão ineficiente (0 a 6,0), gestão mediana (6,1 
a 8,0) ou gestão eficiente (8,1 a 10,0).

Para o IGR 2019 (ano base 2019), dos 34 municípios da RMRP, 19 
não responderam ao questionário. Dos 15 restantes: sete possuem 
a gestão dos resíduos classificada como ineficiente (Luís Antônio, 
Mococa, Orlândia, Santa Rita do Passa Quatro, São Simão, Taiúva e 
Taquaral), oito municípios têm gestão mediana (Altinópolis, Guata-
pará, Jaboticabal, Jardinópolis, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa 
Rosa de Viterbo e Sertãozinho) e nenhum deles conseguiu a gestão 
eficiente. 

Conforme o Relatório de Qualidade Ambiental 2020, o IGR 2019 teve 
um total de 248 municípios aderentes, representando, aproximada-
mente, 38,45% do total de municípios do Estado. A baixa participa-
ção dos municípios em pesquisas, como as realizadas pelo Sistema 
Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) e pela Secretaria 

de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), corroboram a falta de 
atualização e a não sistematização das informações sobre os re-
síduos sólidos. Tal situação tem sido grave empecilho para o co-
nhecimento mais amplo dos serviços de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos, dificultando, portanto, o estabelecimento de 
políticas públicas para o desenvolvimento dessa área e, também, 
para direcionar a atuação das entidades governamentais ou priva-
das que tratam da questão (Ministério das Cidades, 2003). 

VII.5.2. Gestão regional dos resíduos sólidos
A gestão de resíduos sólidos é tema de interesse comum metro-
politano e, como tal, deve ser tratada de forma articulada entre os 
municípios. Juntos, eles devem buscar soluções para a destina-
ção e o tratamento dos resíduos gerados e para a disposição final 
de rejeitos inaproveitáveis. Só assim, por meio de uma discussão 
regional, envolvendo todos os municípios da RMRP, será possível 
construir um novo modelo de gestão compartilhada.

Enfrentar a tarefa de equacionar a gestão integrada dos resíduos 
sólidos na RMRP significa assumir como meta o tratamento inte-
gral dos RSUs gerados. Isso envolve alternativas e soluções cada 
vez mais complexas para todas as etapas – integradas e comparti-
lhadas –, da geração de resíduos, passando pelos tipos de coleta e 
tratamento, áreas de transbordo, reabilitação das áreas degrada-
das e recuperação daquelas contaminadas até a adequação e capa-
citação dos recursos humanos, técnicos e financeiros às diferentes 
realidades municipais.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que serão prio-
rizados, no acesso aos recursos da União, os municípios que opta-
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rem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 
resíduos sólidos. Entende-se que soluções regionalizadas, em de-
trimento de ações isoladas, trazem benefícios como a otimização 
na aplicação de recursos, em função da economia de escala e, con-
sequentemente, da redução dos custos unitários de implantação e 
de operação.

Nesse contexto, foram identificados no Plano Estadual de Resí-
duos Sólidos do Estado de São Paulo de 2014 dois arranjos in-
termunicipais que incluem alguns municípios da RMRP em sua 
composição. Contudo, não há informação sobre a continuidade 
dos mesmos. No quadro a seguir, são apresentados em negrito os 
municípios da RMRP.

QUADRO VII.7. Arranjos intermunicipais na RMRP

Arranjo 
intermunicipal Municípios integrantes

CIMP - Consórcio 
Intermunicipal de 
Meio Ambiente

Altinópolis, Cajuru, Casa Branca, Cássia dos Coqueiros, 
Mococa, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa do Viterbo, 
Santo Antônio da Alegria e Tambaú.

COMAM - 
Consórcio de 
Municípios da Alta 
Mogiana

Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodowski, Buritizal, 
Cravinhos, Cristais Paulista, Franca, Guaíra, Guará, 
Ituverava, Igarapava, Itirapuã, Ipuã, Jardinópolis, 
Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio 
Paulista, Pedregulho, Ribeirão Corrente, Rifaina, Restinga, 
Santo Antônio da Alegria, São Joaquim da Barra, São José 
da Bela Vista, Sales Oliveira e Serrana.

Fonte: Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo de 2014

.

Reconhecer a existência desses arranjos intermunicipais não signi-
fica que exista de fato o tratamento específico ou o desenvolvimento 
de atividades voltadas ao gerenciamento de resíduos sólidos. Po-
rém, em muitos deles, a identidade e o arranjo regional entre os 
municípios já existem, o que pode vir a facilitar negociações futuras 
de soluções compartilhadas no âmbito dos resíduos sólidos. 

VII.5.3. Cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos
A limpeza urbana é competência da municipalidade, porém, a maio-
ria das prefeituras não consegue arcar com os valores necessários 
para a gestão adequada dos resíduos − mesmo quando há cobrança 
pelo serviço regular de coleta domiciliar. O SNIS-RS, em sua última 
edição (2019), confirma que, de forma geral, a receita arrecadada 
pela prestação desses serviços mostra-se insuficiente para manter 
as atividades de manejo de resíduos sólidos. 

O novo marco regulatório do saneamento estabelece que os muni-
cípios deverão cobrar taxa pelos serviços de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, no prazo de um ano a partir da vi-
gência da Lei nº 14.026, de 2020. Dos 29 municípios da RMRP que 
responderam à pesquisa SNIS, 13 afirmaram efetuar a cobrança 
pelos serviços.

A seguir, o quadro VII.8 informa a existência e a forma de cobrança.
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QUADRO VII.8. Cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos 

Município
Cobrança dos serviços

Existência Forma
Altinópolis Sim Taxa específica no mesmo boleto de água
Barrinha Não -
Batatais Não -
Brodowski* - -
Cajuru* - -
Cássia dos Coqueiros Não -
Cravinhos* - -
Dumont* - -
Guariba Não -
Guatapará Não -
Jaboticabal Sim Taxa específica no mesmo boleto de água
Jardinópolis Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Luís Antônio Não -
Mococa* - -
Monte Alto Não -
Morro Agudo Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Nuporanga Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Orlândia Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Pitangueiras Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU

Município
Cobrança dos serviços

Existência Forma
Pontal Não -
Pradópolis Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Ribeirão Preto Não -
Sales Oliveira Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Santa Cruz da 
Esperança Não -

Santa Rita do Passa 
Quatro Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU

Santa Rosa  
de Viterbo Não -

Santo Antônio  
da Alegria Não -

São Simão Não -
Serra Azul Não -
Serrana Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Sertãozinho Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Taiúva Não -
Tambaú Não -
Taquaral Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU

Fonte: SNIS, 2019
*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2019.
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VII.6. Matriz energética

VII.6.1. Caracterização

A energia produz efeitos multidimensionais sobre o bem-estar 
econômico, que se refletem na vida da população e na atração de 
atividades produtivas. Dessa forma, é fundamental que o PDUI ob-
serve as questões relacionadas ao abastecimento de energia, prin-
cipalmente em relação à diversificação das fontes existentes, uma 
vez que, do ponto de vista ambiental, existe a urgência de transição 
para uma matriz energética limpa e sustentável. 

A atividade econômica do Estado de São Paulo é sustentada por 
uma matriz energética já consolidada, com participação importante 
de fontes renováveis − como a cana-de-açúcar e a geração hidráu-
lica − e de energias não renováveis, a exemplo do petróleo e do gás 
natural.

As diretrizes estaduais para a questão energética estão focadas 
em segurança, eficiência e sustentabilidade, voltadas, portanto, ao 
apoio de iniciativas que usem fontes de energia mais limpas, tais 
como: gás natural (combustível da transição para economia de bai-
xo carbono e energia firme para a intermitência das renováveis); 
energias renováveis como a biomassa, solar fotovoltaica, pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs) e energia gerada a partir dos resíduos 
sólidos; e projetos conjugados de eficiência energética e geração de 
energia renovável em escolas, hospitais, entre outros (Estudo BID – 
Solar Fotovoltaica em Prédios Públicos).

O presente panorama traz dados do Anuário de Energéticos por 
Município 2021 (ano base 2020), elaborado pela Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Os energé-
ticos considerados pelo Anuário são aqueles cujas concessionarias 
e agências reguladoras (ANEEL – Agência Nacional de Energia 
Elétrica e ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis) disponibilizam: energia elétrica; gás natural e gás 
natural comprimido; derivados de petróleo e etanol hidratado. As 
informações contidas na publicação permitem identificar os desa-
fios na oferta e na demanda de insumos necessários ao desenvolvi-
mento regional, contribuindo assim para a expansão do emprego e 
renda da população (SIMA, 2019b).

VII.6.2. Consumo dos energéticos
A análise do consumo total de energéticos por município na RMRP 
(Tabela VII.7) permite observar a performance destacada de alguns 
municípios não só na esfera regional, como também estadual. É o 
caso de Ribeirão Preto (sede regional e centro de negócios e ser-
viços) e Sertãozinho (centro metalomecânico, produtor de equipa-
mentos). Ambos são os maiores consumidores de energéticos na 
região, com destaque para o consumo de petróleo e etanol.                                   

A RMRP responde por 4,26% das emissões de CO2 no Estado (Tabe-
la VII.7.). Os 15 municípios com os maiores índices de emissões de 
CO2 no Estado de São Paulo e suas respectivas participações per-
centuais são apresentados na Tabela VII.8. Ribeirão Preto ocupa o 
7º lugar na participação de emissões. Outros municípios com altos 
índices de emissões são: Sertãozinho, Jardinópolis, Jaboticabal e 
Mococa.
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GRÁFICO VII.1. Participação dos energéticos no consumo total no 
Estado de São Paulo (2020)
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GRÁFICO VII.2. Participação dos energéticos no consumo  
total da RMRP (2020)
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Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – Ano base 2020 Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – Ano base 2020
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TABELA VII.7. Consumo total de energéticos por município – (toe) e correspondentes emissões de CO2 (10³ t/ano)

Municípios Eletricidade (toe) Gás natural (toe) Gás comprimido 
(toe) Etanol (toe) Derivados do 

petróleo (toe) Total (toe) Emissões de 
CO2 (%)

Altinópolis 3.081 0 0 2.933 8.709 14.722 24,99
Barrinha 3.492 0 0 2.218 5.712 11.422 16,29
Batatais 11.592 0 0 9.563 35.790 56.945 103,93
Brodowski 4.124 0 0 4.321 7.436 15.881 21,27
Cajuru 3.705 0 0 2.797 6.004 12.507 17,11
Cássia dos Coqueiros 489 0 0 146 247 882 0,7
Cravinhos 10.084 989 0 16.353 18.539 45.965 55,19
Dumont 2.065 0 0 1.061 3.253 6.379 8,96
Guariba 4.883 0 0 5.184 25.607 35.675 74,48
Guatapará 1.301 0 0 727 7.316 9.344 21,35
Jaboticabal 15.715 0 0 12.591 43.456 71.762 125,1
Jardinópolis 8.255 0 0 7.305 50.918 66.478 147,07
Luís Antônio 23.530 0 0 1.804 32.065 57.399 96,37
Mococa 15.577 2.552 0 9.937 38.503 66.569 115,56
Monte Alto 15.097 0 0 5.862 13.575 34.535 38,53
Morro Agudo 4.433 0 0 2.519 26.262 33.215 77
Nuporanga 4.532 0 0 762 3.579 8.873 10,43
Orlândia 16.881 0 0 6.828 20.837 44.546 58,99
Pitangueiras 4.768 0 0 3.940 35.229 43.936 103,23
Pontal 4.537 0 0 3.254 34.854 42.645 102,26
Pradópolis 2.767 0 0 1.706 29.867 34.339 87,84
Ribeirão Preto 159.755 15.778 0 133.507 312.518 621.557 927,76
Sales Oliveira 2.600 0 0 2.536 13.455 18.591 39,23
Santa Cruz da Esperança 340 0 0 434 3.689 4.462 10,83
Santa Rita do Passa Quatro 5.822 0 0 3.659 3.666 13.146 10,13
Santa Rosa de Viterbo 16.708 0 0 2.334 13.423 32.465 40,15
Santo Antônio da Alegria 944 0 0 840 3.873 5.658 10,82

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – Ano base 2020
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Conforme o Balanço Energético de 2020, as emissões de CO2 no 
Estado foram de 65,36 x 106 tCO2/ano, em função da retração do 
consumo energético em relação aos anos anteriores. Os setores 
que mais contribuíram para que isso ocorresse foram transporte e 
indústria. Os combustíveis mais impactantes foram o óleo diesel, a 
gasolina e o gás natural.

TABELA VII.8. Emissões de CO2

Município
Emissões de CO2 Participação

(103 t/ano) (%)
São Paulo 10.233,94 15,5
Guarulhos 4.219,07 6,4
Campinas 1.859,17 2,8
Paulínia 1.344,64 2
Cubatão 1.221,55 1,9
Santo André 964,98 1,5
Ribeirão Preto 927,76 1,4
Jacareí 878,02 1,3
São Bernardo do Campo 854,53 1,3
Jundiaí 782,7 1,2
São José dos Campos 774,17 1,2
Piracicaba 767,87 1,2
Sorocaba 763,05 1,2
São José do Rio Preto 738,79 1,1
Limeira 716,72 1,1

Total do 15 Maiores 
Emissores de CO2

27.046,97 41,1

Estado de São Paulo 65.825,24 100

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

A RMRP representa 3,76% do total de energia elétrica consumido 
no Estado de São Paulo. O município de Ribeirão Preto é o 9º maior 
consumidor estadual, com participação de 1,5% do total consumi-
do. Os municípios com maior participação no consumo da região 
em 2020 foram: Ribeirão Preto, Sertãozinho, Luís Antônio e Orlân-
dia. No gráfico a seguir observa-se a distribuição por classe de con-
sumo no Estado e na RMRP.
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Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – Ano base 2020. Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – Ano base 2020.

GRÁFICO VII.3. Consumo de energia elétrica  
por classe de consumo no Estado de São Paulo

GRÁFICO VII.4. Consumo de Energia elétrica  
por classe de consumo na RMRP
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TABELA VII.9. Consumo de energia elétrica na RMRP por classe

Município
Residencial Comercial Rural Industrial Iluminação      

pública
Poder       

Público
Serviço      
Público

Consumo      
próprio Total

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Altinópolis 13.766.772 4.730.164 10.000.501 248.301 2.527.304 669.358 3.852.173 26.713 35.821.286
Barrinha 26.397.441 5.231.542 612.809 859.974 1.964.301 824.045 4.696.396 16.487 40.602.995
Batatais 54.614.776 19.506.267 8.052.773 30.308.663 5.316.928 2.287.583 14.626.735 73.833 134.787.558
Brodowski 24.992.591 5.834.420 3.447.431 3.594.394 2.288.724 790.708 6.985.202 19.875 47.953.345
Cajuru 19.693.827 4.480.766 7.014.257 8.813.070 1.956.469 679.366 424.330 20.565 43.082.650
Cássia dos 
Coqueiros 1.980.403 253.348 2.847.268 1.693 215.277 152.819 232.557 0 5.683.365

Cravinhos 31.927.205 10.989.648 7.689.854 51.807.783 4.346.807 1.245.131 9.216.023 35.253 117.257.704
Dumont 9.168.954 2.194.109 1.858.020 7.427.603 1.039.434 419.169 1.907.857 0 24.015.146
Guariba 31.069.927 6.818.993 1.981.492 6.349.719 4.484.894 2.140.273 3.912.587 26.627 56.784.512
Guatapará 6.631.638 1.882.202 3.417.282 1.877.722 600.491 244.763 476.949 0 15.131.047
Jaboticabal 76.071.135 39.441.903 12.668.523 34.639.421 7.525.706 2.607.580 9.709.778 62.986 182.727.032
Jardinópolis 43.094.689 15.079.040 7.943.663 18.635.334 3.664.209 2.561.528 4.976.282 33.622 95.988.367
Luiz Antônio 10.734.113 1.630.704 8.495.521 249.184.276 1.485.195 967.307 1.106.720 0 273.603.836
Mococa 60.005.925 21.866.304 32.707.773 51.497.036 7.043.738 2.195.304 5.696.714 110.096 181.122.890
Monte Alto 46.833.324 14.485.433 18.034.003 81.022.968 5.231.899 1.274.550 8.573.403 94.443 175.550.023
Morro Agudo 25.435.840 6.470.848 6.795.124 4.545.975 3.340.117 1.736.950 3.196.888 30.225 51.551.967
Nuporanga 6.536.618 4.511.067 4.467.131 34.449.707 1.299.062 354.380 1.054.039 25.751 52.697.755
Orlândia 38.119.609 16.728.935 4.698.801 119.209.315 6.268.847 4.110.207 7.056.980 97.842 196.290.536
Pitangueiras 29.489.993 8.035.367 4.031.722 5.988.539 2.116.397 1.678.079 4.016.601 84.434 55.441.132
Pontal 31.254.887 7.981.632 1.253.942 2.894.005 2.078.600 2.323.033 4.947.538 22.094 52.755.731
Pradópolis 16.407.170 2.565.693 1.573.761 5.361.136 3.293.465 926.879 2.033.326 10.710 32.172.140
Ribeirão Preto 813.660.249 553.209.098 4.967.093 196.506.498 67.199.827 69.425.512 151.674.292 969.210 1.857.611.779
Sales Oliveira 11.623.452 2.670.618 3.879.385 7.873.478 1.787.248 386.843 2.006.756 0 30.227.780
Santa Cruz da 
Esperança 1.808.719 399.197 1.026.852 121.647 269.922 184.368 142.873 0 3.953.578

Santa Rita do 
Passa Quatro 23.011.998 9.917.489 5.584.290 20.601.515 3.026.894 1.347.562 4.154.535 49.520 67.693.803
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Com relação ao gás natural, a área de concessão da RMRP é aten-
dida pela Gás Brasiliano. Importante fonte de energia de baixa 
emissão de carbono, representa, na região, apenas 0,57% do total 
consumido no Estado de São Paulo. Apenas os municípios de Cravi-
nhos, Mococa, Ribeirão Preto e Tambaú utilizam o gás como opção 
energética, com expressivo consumo na atividade industrial (assim 
como no Estado). 

O gás natural vem aumentando, gradualmente, sua participação 
no setor industrial estadual, principalmente em função da substi-

tuição do óleo combustível, das caldeiras e fornos industriais. So-
mente em Ribeirão Preto há o consumo de gás natural nas classes 
residencial, comercial e automotivo.

Conforme o Plano Paulista de Energia (PPE-2020), a intensificação 
do uso de gás natural pelos diferentes segmentos de consumo em 
São Paulo deverá ter como premissa a indução da penetração do 
gás natural nos segmentos que apresentam maior potencial de 
agregação de valor e competitividade econômica, melhorias am-
bientais decorrentes da substituição de outros energéticos mais 

Município
Residencial Comercial Rural Industrial Iluminação      

pública
Poder       

Público
Serviço      
Público

Consumo      
próprio Total

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Santa Rosa de 
Viterbo 20.141.868 5.755.919 3.894.094 159.614.901 2.345.391 568.877 1.917.928 36.023 194.275.001

Santo Antônio 
da Alegria 5.101.373 801.045 3.204.306 263.762 814.604 327.913 469.154 0 10.982.157

São Simão 11.746.950 4.322.074 2.598.237 9.724.524 1.626.647 652.071 1.190.589 43.144 31.904.236
Serra Azul 8.268.354 1.044.453 1.717.755 152.002 721.704 2.565.795 785.194 0 15.255.257
Serrana 36.756.937 8.062.077 1.205.476 6.177.701 2.791.015 2.296.462 5.763.945 23.711 63.077.324
Sertãozinho 133.445.582 59.471.647 2.544.881 92.830.390 13.382.756 6.043.751 24.633.359 181.320 332.533.686
Taiúva 4.978.667 1.664.573 1.454.698 2.027.213 639.970 1.255.594 569.803 27.953 12.618.471
Tambaú 16.709.949 6.549.981 9.617.101 39.268.273 2.190.034 694.255 2.700.394 43.331 77.773.318
Taquaral 1.962.721 373.788 5.789.137 49.443 342.586 152.599 310.138 0 8.980.412
RM de 
Ribeirão Preto 1.691.480.935 854.960.344 197.074.956 1.253.927.981 165.226.462 116.090.614 295.018.038 2.165.768 4.577.907.819

ESP 42.047.250.607 26.187.881.983 3.314.167.413 38.960.602.405 3.155.870.922 2.434.008.551 5.528.075.555 79.406.738 121.707.264.174

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020
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poluentes e do aumento da eficiência energética. Nesse sentido, 
entre as ações e diretrizes para o desenvolvimento energético es-
tadual estabelecidas pelo Conselho Estadual de Política Energética 
e pelo Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural, encontra-se a 
ampliação prioritária do uso do gás natural na indústria e demais 
setores produtivos, em substituição a outros energéticos de origem 
fóssil, e nas utilizações finais em que sua penetração apresente po-
tencial de promover a eficiência energética.

GRÁFICO VII.5. Consumo de gás natural por classes  
de consumo no Estado de São Paulo

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – Ano base 2020

GRÁFICO VII.6. Consumo de gás natural por classes  
de consumo na RMRP
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massa; a segunda, o alto uso de eletricidade para processos que 
requerem energia elétrica e para geração de calor. Por esses moti-
vos, o potencial de substituição concentra-se no óleo combustível, 
no GLP e no diesel, que são produtos de maior valor econômico.
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FIGURA VII.2. Consumo de gás natural no Estado de São Paulo em 2020
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TABELA VII.10. Gás natural − número de consumo e consumidores na RMRP

Municípios
Residencial Comercial Industrial Automotivo Total

N.C (m3) N.C (m3) N.C (m3) N.C (m3) N.C (m3)
Cravinhos 0 0 0 0 1 996.406 0 0 1 996.406
Mococa 0 0 0 0 1 2.569.829 0 0 1 2.569.829
Ribeirão Preto 16.254 1.482.420 295 831.352 20 11.887.943 4 1.687.881 16.573 15.889.596
Tambaú  0  0  0  0 3 8.454.979  0  0 3 8.454.979
RM Ribeirão Preto 16.254 1.482.420 295 831.352 25 23.909.157 4 1.687.881 16.578 27.910.810

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

A Região Metropolitana de Ribeirão Preto apresenta percentual 
maior no consumo de derivados de petróleo (57%) quando compa-
rado com a participação destes no consumo total estadual (49%). 
Ribeirão Preto ocupa o 4º lugar (1,6%) entre os municípios que con-
somem mais derivados de petróleo.

Dos derivados de petróleo, destacam-se na participação estadual 
o querosene de aviação (38,93%), em Ribeirão Preto, e o óleo com-
bustível (25,11%), especialmente em Luís Antônio e Santa Rosa do 
Viterbo. As tabelas abaixo mostram o consumo de cada derivado na 
RMRP e sua respectiva participação no Estado.

Quanto ao consumo de etanol, o percentual também é maior na 
RMRP (17%), quando comparado ao consumo total do Estado de 
São Paulo (13%), com participação de 5,40% no Estado. Ribeirão 
Preto está entre os municípios que mais consumiram etanol em 
2020 no Estado, ocupando a 3ª posição (2,6%).

A boa notícia é que o aumento do consumo de etanol vem contri-
buindo para a redução das emissões estaduais de CO2. Vale desta-

car que seu processo produtivo é autossuficiente (gera a energia 
necessária para a transformação da cana em etanol) e ainda per-
mite a utilização do excedente de biomassa na produção de energia 
elétrica, a chamada bioeletricidade.

TABELA VII.11. Consumo de derivados de petróleo e etanol  
e participação no Estado

Derivados de Petróleo e 
Etanol RMRP Participação no 

Estado
Gasolina automotiva (L) 226.747.278 3,16%
Gasolina de aviação (L) 359.573 5,24%
Óleo diesel (L) 766.822.177 6,33%
Óleo combustível (kg) 31.940.990 25,11%
Querosene de aviação (L) 5.816.326 0,33%
Querosene de iluminação (L) 70.000 38,93%
GLP (kg) 90.537.701 5,04%
Coque (kg) 0 0,00%
Etanol (L) 547.162.168 5,40%
Asfalto (kg) 37.527.816 6,22%

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020
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TABELA VII.12. Consumo de derivados de petróleo e etanol na RMRP

Município
Gasolina

automotiva
Gasolina 

de
aviação

Óleo
diesel

Óleo
combustível

Querosene
de aviação

Querosene 
de

iluminação
Glp Coque Etanol Asfalto

litros litros litros quilos litros litros kg kg litros kg

Altinópolis 2.855.000 0 6.851.500 0 0 0 811.913 0 5.750.000 232.780
Barrinha 2.235.500 0 4.110.000 0 0 0 822.563 0 4.349.000 3.000
Batatais 7.904.458 27.000 33.478.042 0 0 0 1.167.402 0 18.751.600 659.190
Brodowski 3.748.500 0 5.061.500 0 0 0 330.484 0 8.473.000 62.624
Cajuru 2.939.000 0 3.234.000 446.130 0 0 618.489 0 5.485.000 220.270
Cássia dos 
Coqueiros 184.000 0 123.000 0 0 0 1.506 0 287.000 0

Cravinhos 4.977.500 238 13.337.750 0 0 0 652.139 0 32.063.900 3.406.075
Dumont 748.500 0 1.701.500 0 0 0 1.860.842 0 2.080.000 110.010
Guariba 6.016.000 0 24.253.900 27.220 0 0 561.416 0 10.165.500 43.180
Guatapará 1.466.000 0 7.261.000 0 0 0 48.985 0 1.425.000 0
Jaboticabal 10.224.500 3.000 37.023.500 0 0 0 4.350.058 0 24.689.148 1.735.570
Jardinópolis 5.950.500 0 36.934.000 0 0 0 21.159.148 0 14.324.000 2.372.770
Luiz Antônio 1.196.000 10.000 17.614.000 16.667.040 0 0 408.003 0 3.537.000 0
Mococa 10.384.000 0 24.128.834 4.068.470 0 0 9.829.189 0 19.484.034 167.230
Monte Alto 6.462.000 5.000 8.591.250 0 0 0 1.934.946 0 11.494.000 145.710
Morro Agudo 2.500.500 0 28.430.600 0 0 0 372.812 0 4.940.000 0
Nuporanga 648.000 0 3.539.000 0 0 0 92.752 0 1.495.000 24.850
Orlândia 5.841.250 0 14.834.000 0 0 0 5.721.849 0 13.388.687 300.260
Pitangueiras 2.519.118 0 38.423.250 0 0 0 1.139.550 0 7.725.000 11.000
Pontal 2.112.500 0 38.549.400 0 0 0 876.744 0 6.380.500 2.000
Pradópolis 1.365.000 0 33.833.700 0 0 0 204.111 0 3.345.000 0
Ribeirão Preto 106.224.198 313.679 220.933.451 48.625 5.816.326 30.000 27.836.250 0 261.777.529 24.172.283
Sales Oliveira 2.570.500 0 13.303.750 0 0 0 279.241 0 4.973.500 27.000
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Município
Gasolina

automotiva
Gasolina 

de
aviação

Óleo
diesel

Óleo
combustível

Querosene
de aviação

Querosene 
de

iluminação
Glp Coque Etanol Asfalto

litros litros litros quilos litros litros kg kg litros kg

Santa Cruz da 
Esperança 339.000 0 4.032.000 0 0 0 14.408 0 850.000 0

Santa Rita do 
Passa Quatro 4.445.000 656 230.000 0 0 0 56.795 0 7.173.762 14.440

Santa Rosa de 
Viterbo 2.594.000 0 2.986.500 8.886.510 0 0 616.131 0 4.576.500 14.170

Santo Antônio 
da Alegria 1.144.000 0 2.354.000 0 0 0 1.629.808 0 1.648.000 200

São Simão 3.803.000 0 35.326.000 1.637.755 0 0 1.308.792 0 8.114.000 0
Serra Azul 749.500 0 778.500 0 0 0 209.345 0 1.515.000 0
Serrana 4.156.004 0 20.185.500 0 0 0 476.622 0 9.664.035 0
Sertãozinho 14.346.750 0 63.943.250 159.240 0 0 4.738.113 0 39.514.173 3.426.834
Taiúva 639.500 0 1.049.500 0 0 0 128.754 0 1.805.500 0
Tambaú 3.125.000 0 18.002.000 0 0 40.000 277.176 0 5.097.800 376.370
Taquaral 333.000 0 2.384.000 0 0 0 1.365 0 820.000 0
RMRP 226.747.278 359.573 766.822.177 31.940.990 5.816.326 70.000 90.537.701 0 547.162.168 37.527.816
ESP 7.176.931.295 6.867.720 12.111.957.762 127.186.026 1.737.172.953 179.800 1.795.695.540 328.039.290 10.139.688.622 603.292.165

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020
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VII.6.3. Geração de energia renovável

A atual matriz energética paulista − uma das mais limpas do mun-
do − é baseada na utilização de recursos próprios de biomassa e 
energia hidráulica. O desenvolvimento de novas fontes renováveis 
de energia contribuirá para manter e ampliar a qualidade e a reno-
vabilidade dessa matriz (PPE-2020).

Segundo a Coordenadoria de Energias Elétrica e Renováveis, mais 
da metade da matriz energética paulista é produzida a partir de 
fontes renováveis. As hidrelétricas são responsáveis por 65% da 
produção estadual, as termelétricas a biomassa por 25% e as ter-
melétricas fósseis pelos 10% restantes. As fontes fotovoltaica e eó-
lica, apesar de já contarem com instalações no Estado, ainda não 
têm representatividade na matriz estadual.

Com arcabouço legal da Política Estadual de Mudanças Climáticas 
(PEMC), Lei Estadual nº 13.798/2009), os objetivos são: aumentar a 
quantidade de energia gerada por fontes renováveis, sustentáveis 
e de forma descentralizada; reduzir as emissões de gases de efei-
to estufa e de poluentes locais; reduzir a dependência energética 
do Estado de São Paulo; fomentar o desenvolvimento tecnológico e 
industrial; garantir a geração de novos empregos e negócios; im-
plantar o conceito de sustentabilidade para edificações; e fomentar 
o desenvolvimento regional.

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente ressalta que o pri-
meiro passo para se efetivar a utilização de uma fonte renovável de 
energia é a determinação de seu potencial, sua localização e prin-
cipais características. Apesar da ampla possibilidade de aplicação 

da tecnologia solar, há ainda tímida manifestação de interesse. O 
Governo do Estado quer popularizar a energia solar fotovoltaica na 
matriz energética paulista, fomentando a instalação de novos siste-
mas na indústria, no comércio e nas residências. Existem 25 usinas 
fotovoltaicas em operação no Estado, nenhuma delas na RMRP. Na 
sequência são apresentadas algumas das energias renováveis, com 
suas respectivas características, presentes no Estado de São Paulo 
e na RMRP.

O estudo Energia Solar Paulista – Levantamento do Potencial, coor-
denado pela Secretaria de Estado de Energia e Mineração, destaca 
a importância da atratividade dessa tecnologia em um processo de 
aprendizagem pelos agentes envolvidos, incluindo o desenvolvi-
mento de mecanismos operacionais e gerenciais, novos segmentos 
de atuação e o equacionamento de suas particularidades inerentes. 
Traz, também, um levantamento prévio do potencial no Estado de 
São Paulo.

O potencial de energia solar do Estado de São Paulo para geração 
fotovoltaica é de 12 TWh/ano, segundo o estudo. Na Tabela VI.16, o 
mapeamento dos níveis e faixas de irradiação, baseados em dados 
obtidos de julho de 1995 a dezembro de 2005, mostra a viabilidade 
técnica e econômica para a geração de energia fotovoltaica entre as 
faixas de radiação anual de 5,61 e 5,70 kWh/m²/dia, considerando 
a melhor faixa de aproveitamento, correspondente a 0,3% do terri-
tório paulista.
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TABELA VII.13. Potencial solar do Estado de São Paulo – 
 energia e área

Radiação Solar Anual 
Incidente kWh/m2 dia Potenciais (TWh/ano) * Área (%)

4,20 - 4,30 33 1,1
4,31 - 4,40 63 2
4,41 - 4,50 105 3,2
4,51 - 4,60 91 2,8
4,61 - 4,70 117 3,5
4,71 - 4,80 130 3,8
4,81 - 4,90 76 2,2
4,91 - 5,00 70 1,9
5,01 - 5,10 112 3,1
5,11 - 5,20 172 4,6
5,21 - 5,30 184 4,8
5,31 - 5,40 606 15,6
5,41 - 5,50 1162 29,4
5,51 - 5,60 878 21,8
5,61 - 5,70 12 0,3

Total 3.810 100

Fonte: Energia Solar Paulista – Levantamento do Potencial, 2013
*Energia elétrica disponível na rede

.

A figura a seguir identifica o potencial existente e os municípios com 
a maior faixa de energia incidente global (média anual) em termos 
técnicos e econômicos.

FIGURA VII.3. Incidência solar global (kWh/m2 dia) – média anual 
por municípios do Estado de São Paulo

Fonte: https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/re-
novaveis/mapassolar/solar_global_munic%edpios.jpg .

As faixas de radiação anual no Estado de São Paulo variam de 4,2 a 
5,7 kWh/m2 dia. Os municípios da Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto estão entre duas faixas de alta radiação, ou seja: 5,4 e 5,53 
kWh/m2 dia. A tabela abaixo apresenta a média anual por municí-
pios da RMRP.
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TABELA VII.14. Incidência solar global (kWh/m2 dia) – Média anual 
por municípios da RMRP

Município kWh/m2 
dia Município kWh/m2  

dia
Altinópolis 5,45 Orlândia 5,52
Barrinha 5,42 Pitangueiras 5,43
Batatais 5,48 Pontal 5,46
Brodowski 5,49 Pradópolis 5,43
Cajuru 5,48 Ribeirão Preto 5,49
Cássia dos Coqueiros 5,5 Sales Oliveira 5,54
Cravinhos 5,47 Santa Cruz da Esperança 5,47
Dumont 5,43 Santa Rita do Passa Quatro 5,53
Guariba 5,45 Santa Rosa de Viterbo 5,51
Guatapará 5,44 Santo Antônio da Alegria 5,46
Jaboticabal 5,42 São Simão 5,5
Jardinópolis 5,52 Serra Azul 5,47
Luís Antônio 5,44 Serrana 5,47
Mococa 5,51 Sertãozinho 5,44
Monte Alto 5,46 Taiúva 5,46
Morro Agudo 5,52 Tambaú 5,51
Nuporanga 5,52 Taquaral 5,46

Fonte: Energia Solar Paulista – Levantamento do Potencial, 2013

No contexto da energia solar, é destaque a geração solar distribuída 
na região, com número significativo de empreendimentos (6,44% da 
potência instalada no estado) e relevância na classe residencial de 
consumo. O município de Ribeirão Preto ocupa o 2º lugar na gera-
ção dessa energia, após Campinas.

Já a biomassa, outra fonte de energia renovável de destaque na re-
gião, pode ser produzida a partir de resíduos da moagem da cana-de-

-açúcar (bagaço e palha), de restos de madeira, de carvão vegetal, de 
casca de arroz, de capim-elefante, entre outros insumos.

Devido ao alto teor de fibras, o bagaço de cana tem sido utilizado na 
produção de vapor e energia elétrica para a fabricação de açúcar e 
etanol, garantindo a autossuficiência energética das usinas durante o 
período da safra. Além disso, desde a década de 1980, o bagaço tem 
permitido a geração de excedentes de energia elétrica que são forne-
cidos para o sistema elétrico brasileiro (UNICA, 2011).

Segundo a Coordenadoria de Energias Elétrica e Renováveis (SIMA), o 
Estado de São Paulo é o maior produtor nacional de cana de açúcar e 
tem potencial de geração de bioeletricidade de cana superior a 14 mil 
MW (energia a partir da biomassa) , equivalente à produção hidrelétrica 
de Itaipu. O acordo firmado entre a indústria sucroenergética e o Gover-
no de São Paulo, que decretou o fim das queimadas na colheita da cana, 
não apenas atendeu aos imperativos da Política Estadual de Mudanças 
Climáticas, como tornou viável um novo insumo até então subutilizado: 
a palha, rica em poder calorífico, portanto, adequada ao aproveitamen-
to na geração de energia.

Além do bagaço e da palha, outro resíduo do processamento da cana-
-de-açúcar, a vinhaça, vem se destacando pelo seu potencial gerador 
de biogás, que pode ser usado diretamente ou purificado para ser con-
vertido em biometano, utilizado na substituição de gases derivados de 
petróleo.

Estão instaladas no Estado de São Paulo 207 usinas que geram eletri-
cidade a partir do bagaço de cana-de-açúcar, 30 delas localizadas na 
RMRP, com participação de, aproximadamente, 15% do total gerado 
em energia elétrica.
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TABELA VII.15. Relação de usinas - bagaço de cana-de-açúcar

Município Usina
Pot. 

fiscalizada 
(kW)

Participação 
(%)

Batatais Batatais 8.400 0,139
Guariba Bonfim 111.000 1,843
Jaboticabal Santa Adélia 42.000 0,697
Jaboticabal Santa Clara 302 0,005
Luís Antônio Moreno 10.000 0,166
Mococa Bioenergia Mococa 45.000 0,747
Mococa Ipiranga - Mococa 7.000 0,116
Morro Agudo MB 16.400 0,272
Morro Agudo Vale do Rosário 97.000 1,611
Pitangueiras Viralcool 43.000 0,714
Pitangueiras Viralcool 2 30.000 0,498
Pitangueiras Guarani - Andrade 14.000 0,232
Pitangueiras Ibitiúva Bioenergética 33.000 0,548
Pitangueiras Pitangueiras 70.000 1,162
Pontal Bortolo Carolo 11.000 0,183
Pontal Bazan 10.200 0,169
Pontal Bela Vista 9.800 0,163

Município Usina
Pot. 

fiscalizada 
(kW)

Participação 
(%)

Pradópolis São Martinho 73.000 1,212
Pradópolis São Martinho Energia 39.500 0,656

Ribeirão Preto Central Energética 
Ribeirão Preto 9.000 0,149

Santa Rita do Passa 
Quatro Santa Rita 6.700 0,111

Santa Rosa de Viterbo Artivinco (Antiga Rio 
Pardo) 4.500 0,075

Serrana Usina da Pedra 35.000 0,581
Serrana Da Pedra 70.000 1,162
Sertãozinho Albertina 4.000 0,066
Sertãozinho Delos 700 0,012
Sertãozinho Santa Elisa - Unidade I 58.000 0,963
Sertãozinho Santa Elisa - Unidade II 4.000 0,066
Sertãozinho Santo Antônio 23.000 0,382
Sertãozinho São Francisco 25.200 0,418
RM de Ribeirão Preto - 910.702 15,118
Estado de São Paulo - 6.022.782 100

Fonte: SIGA - Sistema de Informações de Geração - ANEEL 

Segundo dados da União da Agroindústria Canavieira do Estado de 
São Paulo (UNICA), aproveita-se apenas 15% do potencial de bioe-
letricidade sucroenergética no Brasil. Se houvesse o aproveitamen-
to pleno da biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria 
potencial técnico para chegar a 142 mil GWh, quase sete vezes o 
volume ofertado em 2018 − o que atenderia mais de 30% do consu-
mo de energia no SIN.

O biogás, por sua vez, é um dos produtos da decomposição anaeró-
bia da matéria orgânica, gerado a partir da gestão de resíduos por 
meio da criação de animais, propriedades rurais ou dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSUs). O biometano surge do beneficiamento do 
biogás, e pode ser convertido para uso a partir do processamento 
de produtos, resíduos orgânicos também de aterros e esgoto. No 
Estado de São Paulo, de acordo com dados da ANEEL, há 13 usi-
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nas em operação, das quais três na RMRP: duas que geram biogás 
a partir dos resíduos sólidos urbanos, nos municípios de Ribeirão 
Preto e Guatapará, e uma usina em Guariba, que gera energia a 
partir de resíduos agrícolas, descritas na tabela a seguir:

TABELA VII.16. Usinas de biogás no Estado de São Paulo

Usina/tipo  Município
Pot. 

Fiscalizada 
(kW)

Participação 
(%)

Ambient - RU Ribeirão Preto 1.500 1,43
Bandeirantes - RU São Paulo 4.624 4,42
Energ-Biog - RU Barueri 30 0,03
São João Biogá - RU São Paulo 21.560 20,6
Cogeração Bio Springer 
- AGR Valinhos 848 0,81

Tecipar - RU Santana de Parnaíba 5.704 5,45
Guatapará - RU Guatapará 5.704 5,45
Termoverde Caieiras - RU Caieiras 29.547 28,23
PTC Barueri Biogás - RU Carapicuíba 2.601 2,48
Tremembé - RU Tremembé 4.278 4,09
Usitrar Eco Energu - RU Cabreúva 2.700 2,58
Biogás- Bonfim - AGR Guariba 20.893 19,96
Veólia Iperó - RU Iperó 4.680 4,47
RM de Ribeirão Preto - 28.097 26,84
Estado São Paulo - 104.669 100

Fonte: SIGA - Sistema de Informações de Geração - ANEEL - dados obtidos em 15/09/2021  

RU = Resíduos Sólidos Urbanos; AGR = Resíduos Agrícolas

O Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa 
(RCGI) elaborou mapas que estimam o potencial de produção de 
biogás e biometano por município, no Estado São Paulo. Há, ainda, 
o potencial elétrico a partir do biogás, de acordo com três fontes 
de obtenção: resíduos de criação animal, resíduos urbanos e se-
tor sucroalcooleiro. Em 2014, entrou em operação no município de 
Guatapará a primeira usina do interior de São Paulo a gerar energia 
a partir dos resíduos urbanos dispostos em aterro sanitário.

A tabela a seguir contém os dados extraídos de um dos mapas pro-
duzidos pelo projeto, com os dados para os municípios da RMRP.

151



TABELA VII.17. Potencial Energético total dos municípios da RMRP

Municípios

Potencial Energético Total dos Municípios

Biogás total 
(Nm3/Ano)

Biometano total 
(Nm3/Ano)

Potência 
elétrica total 

(MW)
Altinópolis 774.000,43 442.334,46 0,2
Barrinha 1.072.613,72 579.813,32 0,26
Batatais 173.175.332,56 92.520.598,09 52,32
Brodowski 1.300.378,17 750.464,55 0,34
Cajuru 1.382.300,83 789.161,72 0,36
Cássia dos Coqueiros 385.862,59 232.857,53 0,11
Cravinhos 1.242.080.28 677.392,37 0,31
Dumont 271.763,89 146.726,16 0,07
Guariba 163.419.605,91 86.833.603,53 47,31
Guatapará 2.230.229,39 1.363.658,51 0,62
Jaboticabal 90.340.554,10 48.352.635,29 27,63
Jardinópolis 1.562.801,98 855.106,93 0,39
Luís Antônio 137.804.772,69 73.612.046,15 41,81
Mococa 85.972.697,17 46.179.946,76 25,61
Monte Alto 1.750.921,77 954.444,19 0,43
Morro Agudo 355.212.776,68 189.203.377,53 105,21
Nuporanga 531.009,26 312.566,41 0,14
Orlândia 1.559.536,12 851.607,52 0,39
Pitangueiras 294.549.927,92 157.108.129,88 88,11

Municípios

Potencial Energético Total dos Municípios

Biogás total 
(Nm3/Ano)

Biometano total 
(Nm3/Ano)

Potência 
elétrica total 

(MW)
Pontal 256.724.438,45 136.821.468,99 76,37
Pradópolis 279.890.331,42 148.425.006,39 79,75
Ribeirão Preto 24.152.268,74 12.903.740,27 7,03
Sales Oliveira 1.460.296,42 877.506,54 0,4
Santa Cruz da Esperança 82.320,73 46.278,58 0,02
Santa Rita do Passa 
Quatro 2.843.681,29 1.687.263,32 0,77

Santa Rosa de Viterbo 1.122.644,66 626.454,50 0,28
Santo Antônio da Alegria 527.825,20 313.418,87 0,14
São Simão 941.147,39 548.621,54 0,25
Serra Azul 442.247,42 242.863,43 0,11
Serrana 211.488.203,79 113.433.857,29 66,34
Sertãozinho 469.450.226,76 250.304.675,52 140,32
Taiúva 164.839,47 89.446,82 0,04
Tambaú 1.017.786,27 569.663,70 0,26
Taquaral 79.954,94 43.097,01 0,02
RM de Ribeirão Preto 2.563.685.298,13 1.368.699.833,67 763,72

Fonte: https://www.arcgis.com/apps/View/index.
html?appid=280ffdedd6e74724903ff161803a1462&extent=- 
53.9090,-25.0137,-43.3621,-20.1000
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Conforme a Agência Fapesp, os dados mostram que o potencial de 
energia elétrica gerada anualmente a partir de biogás em São Pau-
lo é de 36.197 gigawatt-hora (GWh), o que corresponde a 93% do 
consumo residencial paulista. O potencial anual de biometano po-
deria exceder em 3,87 bilhões de normal metro cúbico (Nm³) de gás 
natural comercializado ou substituir 72% do diesel comercializado.

A coordenadora do projeto, Suani Coelho, destaca que “o setor su-
croalcooleiro é o que apresenta o maior potencial de aproveitamen-
to de biogás”, o que se pode confirmar na RMRP. O potencial ener-
gético do setor sucroalcooleiro na região (vinhaça + torta de filtro + 
palha) concentra-se nos municípios de Sertãozinho, Morro Agudo, 
Pitangueiras, Pradópolis, Pontal, Serrana, Batatais, Guariba, Luís 
Antônio, Jaboticabal e Mococa, que apresentam boas condições 
para a geração do biogás a partir do tratamento e do aproveitamen-
to energético da vinhaça, rejeito da produção de etanol que hoje é 
aplicado no cultivo de cana como fertilizante.

Suani Coelho informou que o RCGI está realizando simulações com 
a injeção de biometano na rede para saber qual seria o impacto na 
tarifa para os consumidores e quanto se evitaria de emissões de 
gases de efeito estufa. Também está sendo avaliado o impacto da 
substituição do diesel por biometano na indústria sucroalcooleira.

Com relação à energia gerada pelos ventos, foi consultado o Atlas 
Eólico do Estado de São Paulo, estudo coordenado pela Secretaria 
de Infraestrutura e Meio Ambiente publicado em 2013. O trabalho 
calcula o potencial estadual de geração de energia eólica por ano, 
indicando as regiões em que os ventos são mais favoráveis à produ-
ção desse tipo de energia.

Embora a fonte eólica ainda não seja relevante na produção pau-
lista de eletricidade (apenas um empreendimento em Boituva), 
existe potencial a ser explorado em algumas regiões do Estado, 
como Bauru, Itapeva, Sorocaba, Vale do Paraíba e Campinas. Con-
forme o mapa do potencial eólico disponibilizado no Atlas Eólico 
do Estado, a Região Metropolitana de Ribeirão Preto não está si-
tuada em área favorável ao aproveitamento dos ventos como fonte 
de energia.

Quanto à hidreletricidade, as Pequenas Centrais Hidrelétricas 
(PCHs) são usinas com capacidade instalada superior a 1.000 kW 
e igual ou inferior a 30.000 kW, com área total de reservatório 
igual ou inferior a 3,0 km². Seu tempo de construção é de dois 
anos em média e o custo da energia é bem superior ao de uma hi-
drelétrica convencional, por não dispor de reservatório de regula-
rização, ficando ociosa em períodos de estiagem. Existem 33 em-
preendimentos desse tipo no Estado, com apenas duas unidades 
em operação na RMRP, conforme mostra a operação na RMRP, 
conforme mostra a Tabela VII.18.

TABELA VII.18. Potencial energético total dos municípios da RMRP – 
Pequenas centrais hidrelétricas

Empreendimento   Potência fiscalizada (kW)  Município (s)

Dourados 10.800,00 Nuporanga - SP

Itaipava 3.880,00 Santa Rosa de Viterbo - SP

Total RMRP 14.680,00 -

Total SP 307.748,00 -

Fonte: SIGA - Sistema de Informações de Geração – ANEEL. Data referências dos dados: 
09/11/2021
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O detalhamento dos possíveis aproveitamentos energéticos de fon-
te hidráulica remanescente, feito pela Secretaria de Energia em 
2013, foi baseado nas bacias hidrográficas encontradas no Estado 
de São Paulo. Foram identificadas e analisadas as características 
geológicas e ambientais, os estágios de desenvolvimento dos em-
preendimentos já identificados (inventário / viabilidade / projeto bá-
sico) e determinadas as hipóteses de implantação para as 11 sub-
-bacias com potencial.

A figura a seguir indica as localizações das bacias hidrográficas no 
Estado de São Paulo e o respectivo potencial hidrelétrico de cada 
uma. 

FIGURA VII.4. Potencial hidroelétrico remanescente  
no Estado de São Paulo

Fonte: Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo.

Concluindo, a RMRP contribui de modo expressivo com a matriz 
energética estadual, majoritariamente composta por fontes reno-
váveis. Com destaque para a biomassa (especialmente a partir de 
derivados de cana-de-açúcar), que responde com uma participa-
ção de 14,48%, parte considerável da oferta interna de energia por 
origem de biomassa no Estado. Ademais, a utilização de energia a 
partir da biomassa pode ser considerada um ganho importante do 
ponto de vista ambiental, como alternativa às emissões produzidas 
pelo acionamento das usinas termelétricas dependentes de com-
bustíveis fósseis, especialmente nos períodos de estiagem.

GRÁFICO VII.7. Matriz energética por origem  
de combustível no Estado de São Paulo

Fonte: SIGA − Sistema de Informações de Geração – ANEEL. Data referência dos dados: 
09/11/2021
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Fonte: SIGA − Sistema de Informações de Geração – ANEEL. Data referência dos dados: 
09/11/2021

GRÁFICO VII.8. Matriz energética por origem  
de combustível na RMRP
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VIII. Gestão pública e governança regional 

VIII.1. Quadro fiscal dos municípios

O PDUI deverá estabelecer diretrizes para a formulação de políti-
cas públicas conjuntas entre municípios e Estado, a fim de redu-
zir as desigualdades regionais e tornar as regiões mais coesas e 
sustentáveis. Sem dúvida, o enfrentamento das ações derivadas 
dessas diretrizes será complexo, exigindo políticas urbanas arti-
culadas de mobilidade de passageiros, habitação e saneamento. 
Isso demandará recursos de capital em volumes elevados, que, 
provavelmente,e terão distribuição desigual no tempo. Mas nem 
todos os municípios que integram regiões metropolitanas têm 
condições de arcar com o alto volume de recursos exigidos. A di-
ferença de portes econômicos e populacionais entre eles resulta 
em assimetrias na base fiscal, e, por consequência, em diferenças 
marcantes na capacidade fiscal e de investimento. 

Importante ressaltar, também, a forte rigidez na composição dos 
gastos, em função de normas constitucionais legais vigentes − 
o que dificulta o manejo dos orçamentos locais. Essa rigidez é 
representada pela necessidade de destinação de recursos para 
pagamento de despesas obrigatórias, ou compulsórias, como 
gastos com pessoal e encargos sociais, serviços e provimento de 
algumas infraestruturas. Se, com a Constituição de 1988, houve 
fortalecimento relativo da posição financeira dos municípios na 
repartição de tributos, houve, em contrapartida, aumento de suas 
competências, em função do processo de descentralização das 
políticas públicas.

155



Dessa forma, é notória a discrepância na capacidade de investi-
mento dos municípios metropolitanos, bem como na capacidade de 
endividamento, particularmente daqueles com menor dinamismo 
econômico. Estes frequentemente restringem as possibilidades de 
levantamento de empréstimo para fazer face às eventuais cotiza-
ções para financiamento de projetos metropolitanos. 

Procede-se aqui uma análise da capacidade de financiamento e de 
endividamento dos municípios, a fim de balizar a disponibilidade 
de cada ente em integrar projetos com vista à partilha de investi-
mentos e de serviços que se façam necessários. O foco é identificar 
suas capacidades de investimento e evidenciar as potencialidades 
para o desenvolvimento e a implementação de projetos regionais.

De acordo com dados do Tesouro Nacional (Finbra), a receita cor-
rente per capita conjunta em 2019 na RMRP era de R$4.108,6, en-
quanto a receita proveniente de impostos, taxas e contribuições era 
de R$958,5 per capita. As transferências correntes per capita (cor-
respondentes aos recursos repassados aos municípios pelo Estado 
e pela União) situaram-se em R$2.584,6 e a participação da receita 
corrente no total de receitas em 63%, na região. 

Conforme mostra o quadro na sequência, há desigualdade do po-
tencial de arrecadação com receitas próprias entre os municípios. 
Acima da média de R$958 per capita figuram Ribeirão Preto, Ser-
tãozinho e Jaboticabal, os três municípios mais populosos na re-
gião. Em contrapartida, e como seria de se esperar, Serra Azul, 
Santa Cruz da Esperança e Barrinha, com menores populações e 
baixo dinamismo econômico, têm pouca margem para aumento de 
arrecadação com receitas tributárias. 

Em relação às receitas de transferências, os municípios com me-
nores populações são aqueles que recebem mais repasses esta-
duais e federais, destacando Santa Cruz da Esperança, Cassia dos 
Coqueiros e Taquaral, para os quais as transferências representam 
90% ou mais da receita corrente. 
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Município Receita corrente per capita Receita com impostos, taxas 
e contribuições per capita

Receita de transferências 
per capita

Participação (%) da receita de 
tranferências na receita corrente 

Altinópolis  5.044,5  618,4  4.056,1 80%
Barrinha  3.080,0  258,9  2.602,5 84%
Batatais  3.612,7  494,1  2.857,7 79%
Brodowski  4.062,0  550,1  2.951,0 73%
Cajuru  3.359,0  296,3  3.014,5 90%
Cássia dos Coqueiros  7.868,0  441,3  7.418,4 94%
Cravinhos  4.491,9  711,7  2.917,6 65%
Dumont  3.974,6  622,4  3.315,3 83%
Guariba  3.436,1  401,7  2.963,7 86%
Guatapará  5.308,2  861,0  4.276,3 81%
Jaboticabal  4.454,7  1.023,6  2.713,9 61%
Jardinópolis  3.712,4  471,7  2.986,1 80%
Luís Antônio  6.507,8  641,7  5.558,9 85%
Mococa  3.256,2  611,7  2.574,7 79%
Monte Alto  3.526,5  661,2  2.790,3 79%
Morro Agudo  4.589,4  720,2  3.541,4 77%
Nuporanga  5.874,9  705,7  4.876,1 83%
Orlândia  4.781,0  740,1  2.930,9 61%
Pitangueiras  3.704,4  547,6  2.871,9 78%
Pontal  2.924,7  260,2  2.489,0 85%
Pradópolis  4.459,7  513,0  3.545,0 79%
Ribeirão Preto  4.298,4  1.429,6  2.027,7 47%
Sales Oliveira  4.189,2  656,6  3.217,0 77%
Santa Cruz da Esperança  8.908,6  237,3  8.487,1 95%
Santa Rita do Passa Quatro  3.834,7  728,4  2.612,5 68%
Santa Rosa de Viterbo  3.108,5  485,7  2.591,4 83%
Santo Antônio da Alegria  4.582,0  294,3  4.104,6 90%

TABELA VIII.1. Arrecadação de receitas per capita (R$) e participação da receita de transferência na receita corrente (%) – 2019
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Município Receita corrente per capita Receita com impostos, taxas 
e contribuições per capita

Receita de transferências 
per capita

Participação (%) da receita de 
tranferências na receita corrente 

São Simão  4.299,4  769,6  3.355,4 78%
Serra Azul  3.413,2  188,2  3.214,0 94%
Serrana  3.407,7  420,7  2.602,3 76%
Sertãozinho  4.426,2  1.041,1  2.788,4 63%
Taiúva  4.087,9  395,6  3.516,5 86%
Tambaú  3.966,3  578,2  2.803,0 71%
Taquaral  6.826,2  312,8  6.226,9 91%
RMRP  4.108,6  958,5  2.584,6 63%

Fonte: Finbra 2019

Dada a rigidez existente nas despesas municipais, a melhora na 
capacidade de investimento com recursos próprios está fortemente 
ligada ao desempenho da gestão pública na arrecadação de recei-
tas. E, considerando que as transferências de recursos têm as suas 
regras definidas pelos governos federal e estadual, os municípios 
devem explorar a sua própria base tributária para alavancar a arre-
cadação da receita corrente.

A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos 
Entes Subnacionais que querem contrair novos empréstimos com 
garantia da União. O intuito da Capag é apresentar, de forma sim-
ples, se um novo endividamento representa risco de crédito para o 
Tesouro Nacional. A metodologia do cálculo, dada pela Portaria MF 
nº 501/2017, é composta por três indicadores: endividamento, pou-
pança corrente e índice de liquidez. Logo, avaliando o grau de sol-
vência, a relação entre receitas e despesa correntes e a situação de 
caixa, faz-se diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou município11. 

11  Os conceitos e variáveis utilizados e os procedimentos a serem adotados na aná-
lise da Capag foram definidos na Portaria STN nº 373/2020.

Os dados do quadro abaixo referem-se ao ano de 2020 e mostram 
os municípios que, no momento da pesquisa, possuíam capacidade 
de pagamento de acordo com os critérios do Tesouro, sendo aque-
les que pontuam notas A e B. Os municípios que não constam no 
quadro abaixo estavam impedidos de solicitar aval da União para 
as operações de crédito, no momento da pesquisa, sendo que, para 
alguns deles, a nota não estava disponível.

QUADRO VIII.1. Capacidade de pagamento dos municípios (2020)

A Cassia dos Coqueiros, Cravinhos,Jardinópolis, Orlandia, Sales Oliveira, 
Sertaozinho, Tambaú

B Altinópolis, Cajuru, Dumont, Guariba, Nuporanga, Pitangueiras, Ribeirão 
Preto, São Simão, Serra Azul, Taquaral

Fonte: Tesouro Nacionalhttp://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/capag-
municipios/resource/30db70eb-ae20-45ff-8f35-01b4ddb943fa?inner_span=True
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Por fim, temos o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF), que faz a 
análise das contas públicas municipais no ano de 201812. O índice 
é inteiramente construído com base em resultados fiscais oficiais, 
declarados pelas próprias prefeituras. O IFGF é composto por qua-
tro indicadores: IFGF Autonomia, IFGF Gastos com Pessoal, IFGF 
Liquidez e IFGF Investimentos. A pontuação varia entre 0 e 1, sendo 
que, quanto mais próxima de 1, melhor a gestão fiscal do município.

QUADRO VIII.2. Índice Firjan de Gestão Fiscal – IFGF

Gestão de 
excelência

Boa  
gestão

Gestão em 
dificuldade

Gestão  
crítica

Resultados 
superiores a 0,8

Resultados entre 
0,6 e 0,8 

Resultados entre 
0,4 e 0,60

Resultados 
inferiores a 0,4

Fonte: Tesouro Nacionalhttp://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/capag-
municipios/resource/30db70eb-ae20-45ff-8f35-01b4ddb943fa?inner_span=True

Para o IFGF geral, a tabela abaixo mostra que a média da região fi-
cou em 0,55, sendo dois municípios com gestão de excelência (Tam-
baú e Altinópolis) e 10 com boa gestão, com índices de 0,60 a 0,80.

Em relação ao IFGF-Autonomia, o indicador mostra que todos 
os municípios têm excelentes condições de manter as receitas 
oriundas da atividade econômica para custear a estrutura admi-
nistrativa da prefeitura e a Câmara de Vereadores, com média de 
indicador de 0,85. 

12  Maiores detalhes da metodologia de apuração do índice estão disponíveis em https://
www.firjan.com.br/ifgf/metodologia/.

Outro fator que gera grande dificuldade para o planejamento efi-
ciente das finanças municipais é a alta rigidez das despesas e o 
IFGF-Gastos com pessoal − que analisa o comprometimento da Re-
ceita Corrente Líquida com a folha de salários. Nesse indicador, a 
média do Índice é de 0,58, com 15 dos 34 municípios com nota aci-
ma de 0,60.

Já o IFGF-Liquidez verifica a relação entre o total de restos a pagar 
acumulados no ano e os recursos em caixa disponíveis para cobri-
-los no exercício seguinte. Ou seja, revela em que medida as prefei-
turas estão postergando pagamentos de despesas para o exercício 
seguinte sem a devida cobertura de caixa. Nesse indicador, a média 
é de 0,41, mais uma vez com destaque positivo para Tambaú.

O IFGF-Investimentos mede a parcela da receita total dos municípios 
destinada aos investimentos, aspecto em que a média alcançada 
foi bastante baixa, de 0,38, revelando baixo nível de investimento 
dispendido pelas prefeituras naquele ano. Sabemos, entretanto, 
das dificuldades dos municípios em aumentar seus investimentos, 
principalmente em uma circunstância de economia em desacelera-
ção e queda de receitas.
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Tabela VIII.2. Índice Firjan de Gestão Fiscal (2018)

Município IFGF Autonomia Gastos com pessoal Liquidez Investimentos

Altinópolis 0,80 1,00 1,00 0,52 0,67
Barrinha 0,67 0,73 0,72 0,48 0,76
Batatais 0,47 1,00 0,60 0,00 0,26
Brodowski 0,48 1,00 0,56 0,00 0,35
Cajuru 0,57 0,92 0,55 0,48 0,35
Cássia dos Coqueiros 0,30 0,53 0,00 0,42 0,24
Cravinhos 0,56 1,00 0,57 0,51 0,16
Dumont 0,56 0,76 0,74 0,53 0,20
Guariba 0,74 0,97 0,45 0,84 0,69
Guatapará 0,48 1,00 0,00 0,46 0,48
Jaboticabal 0,54 1,00 0,61 0,40 0,15
Jardinópolis nd nd nd nd nd
Luís Antônio 0,39 1,00 0,37 0,00 0,19
Mococa nd nd nd nd nd
Monte Alto 0,63 1,00 0,80 0,49 0,22
Morro Agudo 0,62 1,00 0,89 0,43 0,16
Nuporanga 0,65 1,00 0,44 0,66 0,51
Orlândia 0,66 1,00 0,94 0,47 0,22
Pitangueiras 0,54 1,00 0,41 0,55 0,21
Pontal 0,55 1,00 0,50 0,47 0,23
Pradópolis 0,66 1,00 0,55 0,58 0,49
Ribeirão Preto 0,48 1,00 0,78 0,00 0,15
Sales Oliveira 0,76 1,00 0,65 1,00 0,39
Santa Cruz da Esperança 0,33 0,10 0,66 0,00 0,57
Santa Rita do Passa Quatro 0,48 1,00 0,63 0,00 0,29
Santa Rosa de Viterbo 0,37 1,00 0,33 0,00 0,14
Santo Antônio da Alegria 0,60 0,51 0,35 0,54 1,00

160



Município IFGF Autonomia Gastos com pessoal Liquidez Investimentos

São Simão 0,46 1,00 0,40 0,00 0,44
Serra Azul 0,52 0,24 0,85 0,63 0,38
Serrana 0,24 0,53 0,23 0,00 0,19
Sertãozinho 0,59 1,00 0,59 0,57 0,18
Taiúva 0,57 0,43 0,59 0,50 0,76
Tambaú 0,82 1,00 1,00 1,00 0,28
Taquaral 0,63 0,38 0,69 0,68 0,76
RMRP 0,55 0,85 0,58 0,41 0,38

Fonte: Firjan. 2018
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IX. Considerações finais

 ❏ A RMRP é composta por 34 municípios, que ocupam uma 
área de 14.788,22 km², ou 5,95% do território paulista. Abriga 
1.680.100 habitantes, com o município de Ribeirão Preto con-
centrando quase 40% de toda a população da região. Grande 
parte dos municípios, 29 dos 34, possui menos de 50 mil ha-
bitantes.

 ❏ A dinâmica demográfica mostra que a RM vem crescendo a 
taxas superiores àquelas observadas para o Estado, movi-
mento que foi mais forte entre 2000-2010. As projeções indi-
cam uma desaceleração do crescimento, estimando-se au-
mento de 0,52% da TGCA para o período 2020-2030. Assim 
como outras regiões do Estado, a população rural vem decli-
nando de forma acentuada.

 ❏ Com relação ao uso do solo, a RMRP apresenta o uso “Área 
Agrícola” como predominante − e poucos remanescentes de 
cobertura vegetal nativa. Com relação às áreas urbanizadas, 
embora não se observem conurbações consolidadas, veri-
fica-se uma tendência de expansão da mancha urbana ao 
longo dos eixos rodoviários de ligação entre Ribeirão Pre-
to-Cravinhos, Ribeirão Preto-Jardinópolis, Ribeirão Preto-
-Serrana e Sales Oliveira-Orlândia. Esta expansão é indu-
zida pela implantação de novos loteamentos, condomínios 
e indústrias.

 ❏ De acordo com o REGIC, Ribeirão Preto é classificada como 
Capital Regional A, ou seja, centro urbano com alta concen-
tração de atividades de gestão. A região metropolitana se 
conecta com as regiões metropolitanas de São Paulo, Belo 
Horizonte e Rio de Janeiro e, ainda, com Brasília. Portanto, 

sua região de influência extrapola os limites do Estado de São 
Paulo, chegando a Minas Gerais, Rio de Janeiro e Brasília. 

 ❏ Foram identificados 7.847 domicílios em favelas e aglome-
rados subnormais na RMRP, concentrados no município de 
Ribeirão Preto (cerca de 90%). Para os domicílios em situa-
ção de risco, o levantamento mostra 1.462 domicílios. Esses 
números não são tão significativos se comparados aos de 
outras regiões metropolitanas. No entanto, há, ainda assim, 
necessidade de se avaliar e mapear as situações existentes 
nos municípios onde há ocorrência, de forma a se corrigir e 
prevenir futuras situações indesejáveis. 

 ❏ No que se refere aos equipamentos de saúde existentes na 
região, a cidade-sede da RMRP é referência nacional em ser-
viços de saúde, atraindo pessoas de todo Brasil à sua rede 
de consultórios, laboratórios, hemocentros e hospitais, prin-
cipalmente para o Hospital das Clínicas, ligados à Faculdade 
de Medicina da USP. 

 ❏ A malha rodoviária da RMRP se mostra espacialmente bem 
distribuída pelo território, constituída por seis rodovias du-
plicadas que atravessam grande parte dos seus 34 municí-
pios, enquanto os demais são servidos por rodovias de pista 
simples. A organização viária dessa malha apresenta uma 
configuração mais radial, em que a maior parte das rodovias 
existentes na região chegam ou partem da mancha urbani-
zada de Ribeirão Preto, fato que ajuda a evidenciar a força 
da centralidade urbana desta localidade na coordenação das 
dinâmicas urbano-regionais.

 ❏ A RMRP é atualmente atendida pelas ferrovias Centro-Atlân-
tica (FCA) e pela Malha Paulista (ALLMP), que perpassam o 
território de 13 municípios. As duas ferrovias possuem es-
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truturas que estabelecem interações logísticas, cujos res-
pectivos traçados formam corredores logísticos que interco-
nectam o interior do Brasil, incluindo o território da RMRP, 
até o Porto de Santos, ou ainda o Porto de São Sebastião, de 
onde geralmente as cargas agrícolas partem em direção ao 
mercado internacional. Há, ainda, a existência de quatro eixos 
ferroviários atualmente desativados atravessando o território 
de 12 municípios. 

 ❏ O aeroporto localizado em Ribeirão Preto possui relevância 
regional, com forte protagonismo no interior do Estado de 
São Paulo, e mesmo para alguns municípios de Minas Gerais, 
dando vazão a parte da demanda por serviços aéreos dessas 
regiões.

 ❏ A RMRP é hoje um dos principais polos econômicos regionais 
do Brasil, que se beneficia de localização privilegiada, ter-
ra de ótima qualidade, presença de universidades e centros 
de pesquisa, mão de obra qualificada, boa infraestrutura de 
transportes e comunicação e mercado consumidor dinâmico. 
É também um dos principais polos da atividade sucroalcoo-
leira nacional, com a ampliação de usinas de açúcar e álcool 
por todo território. 

 ❏ A avaliação da distribuição setorial do valor adicionado des-
taca o peso relativo e a heterogeneidade dos arranjos pro-
dutivos entre os municípios da região, com destaque para o 
grande número de municípios com grande peso do setor agrí-
cola na composição. O peso relativo do município-sede é es-
pecialmente destacado no setor de serviços, compondo mais 
de 77% do valor gerado naquele município. Ribeirão Preto, 
sozinho, responde por 62% do valor gerado pelo setor de ser-
viços na RMRP.

 ❏ A produção agrícola da região é dominada pelo cultivo da 
cana-de-açúcar, responsável por 72% do valor da produção 
agrícola e 83% da área colhida no ano de 2020. O açúcar já 
refinado pelas usinas da região também responde por 62% 
da pauta de exportações da RMRP. Entre as lavouras perma-
nentes, cabe destaque para a cafeicultura, segunda cultura 
em valor produzido em 2020 na região, ocupando menos de 
3% da área colhida.

 ❏ O bioma predominante na RMRP é o Cerrado, que se estende 
pela maior parte do território, além de contar com trechos de 
Mata Atlântica em áreas menores. As regiões oeste e norte do 
Estado de São Paulo enfrentam forte redução e alteração da 
cobertura vegetal original do território, resultando em baixo 
volume de remanescentes vegetais (dos 8.106.085 ha de su-
perfície original do bioma, hoje permanecem apenas 239.312 
ha de remanescentes ou 3% da superfície original).

 ❏ A RMRP abriga poucas UCs, estando a maioria nos municí-
pios ao sul da região, com destaque para a Estação Ecológica 
Jataí, que se configura como maior território legislado como 
unidade de conservação da região metropolitana.

 ❏ A RMRP se projeta sobre cinco UGHRIs, mas a maior parte 
do território metropolitano se abriga na UGHRI – 4 (Pardo), 
a UGHRI – 9 (Mogi-Guaçu). Os estudos indicam que tanto a 
disponibilidade superficial como a disponibilidade subter-
rânea, em ambas as bacias, vêm sofrendo reduções desde 
2015. Esse cenário preocupa, pois sinaliza possíveis enfren-
tamentos de baixa demanda de água para os múltiplos usos 
existentes.

 ❏ Quanto ao abastecimento de água, 19 municípios são abas-
tecidos na sua totalidade por água subterrânea extraída do 
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Sistema Aquífero Guarani (maioria), Aquífero Bauru e Aquí-
fero Serra Geral. Apenas cinco municípios são abastecidos 
somente por manancial superficial e 10 possuem sistema 
misto de abastecimento público.

 ❏ A RMRP apresenta condições adequadas às exigências am-
bientais, conforme indica o Relatório de Qualidade de Águas 
da Cetesb – 2020. A maior parte dos municípios está classi-
ficada na faixa de 7,6 a 10, entretanto, há cinco municípios 
no intervalo de 0 a 2,5. Podemos afirmar que a obtenção 
dos resultados desfavoráveis para os municípios de Barri-
nha, Jardinópolis, Pitangueiras, Orlândia e São Simão deve-
-se ao tratamento e a baixa eficiência de remoção da carga 
orgânica do esgoto.

 ❏ Observa-se na RMRP um maior consumo de derivados de 
petróleo (57%), quando comparado ao Estado de São Pau-
lo (49%). Ribeirão Preto ocupa o 4º lugar (1,6%) entre os 
municípios que consomem mais derivados de petróleo. Há 
um grande potencial para a geração de energia pelo biogás, 
sendo que o setor sucroalcooleiro é o que apresenta o maior 
potencial de aproveitamento de biogás. O potencial ener-
gético do setor sucroalcooleiro (vinhaça + torta de filtro + 
palha) tem destaque nos municípios de Sertãozinho, Morro 
Agudo, Pitangueiras, Pradópolis, Pontal, Serrana, Batatais, 
Guariba, Luís Antônio, Jaboticabal e Mococa, que apresen-
tam boas condições para a geração do biogás, proveniente 
do tratamento e aproveitamento energético da vinhaça, re-
jeito da produção de etanol que hoje é aplicado no cultivo de 
cana como fertilizante.

 ❏ Por fim, na gestão fiscal, o capítulo mostra que a desigual-
dade que se manifesta em indicadores sociais e econômi-

cos se replica quando se trata da arrecadação de impostos 
e da participação nas transferências correntes do Estado 
e União. Com exceção de Ribeirão Preto, Jabotical e Ser-
tãozinho, que mostram ter maior potencial de arrecadação 
de receita própria, os demais possuem um baixo valor de 
receita tributária per capita. É fato que as escalas do in-
vestimento em projetos derivados do PDUI serão elevadas 
e que, muitas vezes, os municípios que integram Unidades 
Regionais não têm condições de arcar com o alto volume de 
recursos exigidos. Por isso, a contribuição de todos, com a 
participação do Estado, na execução dos projetos regionais 
será de suma importância para que se alcance os objetivos 
do PDUI. 

 ❏ No caso da RMRP, apenas Sertãozinho, com mais de 123 
mil habitantes, pode ser considerada “cidade média”. Parte 
do parque industrial da região localiza-se neste município, 
um dos principais polos de desenvolvimento de tecnologia 
e plantio para a produção de açúcar e álcool do país. Além 
da localização do polo metalomecânico, o município possui 
diversas usinas de açúcar e destilarias de álcool13.

13  FIPE – 5326 Produto 3.
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