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1. APRESENTAÇÃO 

 

Em novembro de 2011 foi finalizado o Plano de Saneamento Municipal de água e esgotamento sanitário do 

município de Pitangueiras. 

De acordo com a lei Federal 11.445, os planos de saneamento básico devem ser revistos periodicamente, em 

prazo não superior a 4 (quatro) anos. Sendo assim, após três anos de elaboração do PSM a prefeitura de 

Pitangueiras contratou a empresa Sanetech Engenharia e Meio Ambiente Ltda. EPP. para revisão e atualização 

do Plano de Saneamento Municipal nos termos da lei Federal 11.445/2007 e dos decretos 7.217/2010 e 

8.211/14 abrangendo água e esgotamento sanitário do município de Pitangueiras. 
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2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

2.1. Histórico 

 

Uma parte das rotas comerciais provenientes dos centros de criação de gado do norte do estado de São Paulo 

(Bebedouro, Jaboticabal e Barretos) e dos caminhos para São Carlos do Pinhal (atual São Carlos) e São Paulo 

era feita através de vias fluviais pela bacia do rio Mogi-Guaçu, nas margens do qual havia um porto e o pouso 

de passagem. Como a malária tornou-se endêmica na região, o pouso passou a ser feito mais longe do rio onde 

proliferavam os mosquitos, até estabelecer-se em uma clareira no caminho de Jaboticabal onde existiam 

muitas pitangueiras. 

A região do pouso pertencia então ao município de Jaboticabal. A data em que se formou um arraial com 

moradores permanentes no local do antigo pouso é desconhecida, porém sabe-se que, em 1858, Manoel Félix 

e sua mulher, Ana Batista de Morais, doaram para o padroeiro São Sebastião cerca de 80 alqueires de terra 

visando, certamente, a consolidação de um povoado já existente. Nestas terras doadas foi construída uma 

capela. 

Conforme levantamento feito pela própria paróquia, por volta de 1880, viviam cerca de oitocentas “almas” e 

havia 4 empórios nas imediações da capela. A maioria dos habitantes locais era oriunda de Minas Gerais de 

onde migraram devido à decadência econômica que ocorria com o fim da exploração de ouro. Estes primeiros 

povoadores dedicavam-se à pecuária e ao cultivo de milho, feijão e mandioca. 

A freguesia de Pitangueiras foi criada no município de Jaboticabal por lei provincial de 7 de julho de 1881. 

Em 1892, Joaquim Moço e sua esposa doaram mais 5 alqueires para a paróquia de São Sebastião de 

Pitangueiras. Neste mesmo ano, com a nova organização política devida à proclamação da República, a 

freguesia passou a ser considerada um distrito de Paz. Uma lei estadual de 6 de julho de 1893 desmembrou o 

município de Jaboticabal, elevando o distrito de Pitangueiras à vila com prerrogativas de município. A vila 

passou a ser cidade por lei municipal de 7 de dezembro de 1906 constituindo-se por dois distritos: Pitangueiras 

(sede) e Viradouro. 

Em 1906, a prefeitura de Pitangueiras expediu uma concessão para que fosse construída uma pequena ferrovia 

para ligar a sede do município à estação de Pitangueiras da Companhia Paulista de Estradas de Ferro (depois 

FEPASA) que existia à margem direita do rio Moji-Guaçu, mas ainda dentro da área do município. Em 1907 foi 

inaugurada a Companhia de Estrada de Ferro Pitangueiras que permitiu a comunicação ferroviária da sede do 

município com a vasta região que vai desde Goiás até São Paulo e Santos. A antiga estação Pitangueiras da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro passou a ser denominada Passagem, pois a estação na sede municipal 

assumiu o nome do município. A comunicação por ferrovia causou um forte crescimento econômico em todo o 

município. Na mesma época, foi instalada a primeira indústria de grande porte na região: a S/A Frigorífico 

Anglo. A Companhia de Estrada de Ferro Pitangueiras foi posteriormente encampada Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro. 
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O distrito de Viradouro foi desmembrado de Pitangueiras em 1916 tornando-se um município. A partir de 

1933, o município passou a ser composto por 3 distritos: Pitangueiras (sede), Ibitiúva e Taquaral. Em 1993, o 

município foi desmembrado do distrito de Taquaral que passou a constituir um novo município. 

Atualmente, o município compõe-se de dois distritos: Pitangueiras (sede) e Ibitiúva. 

 

2.2. Dados gerais 

 

Sede 

 População: 35.307 habitantes, segundo o último censo do IBGE 2010. 

 Posição Geográfica: 

Latitude - 21º00'34” sul 

Longitude - 48º13'18” oeste 

 Altitude: 512 metros acima do nível do mar 

 Clima: Tropical chuvoso com inverno seco e mês mais frio com temperatura média superior a 18°C. O 

mês mais seco tem precipitação inferior a 60 mm e com período chuvoso que se atrasa para o outono. 

 Distância em relação a Ribeirão Preto: 45,10 km 

 Área do Município: 430,60 km² 

 Densidade Demográfica (hab./km²): 81,99 

 Região de Governo: Ribeirão Preto 

 Região Administrativa: Ribeirão Preto 

 Distrito: Ibitiúva 

População: 3.722 habitantes, segundo o último censo do IBGE 2010. 

 

2.3. Geografia 

 

Pitangueiras situa-se no interior Paulista (Figura 1), apresentando os seguintes municípios como divisa (Figura 

2): 

 

 Norte: Viradouro e Morro Agudo 

 Sul: Jaboticabal 

 Oeste: Bebedouro e Taquaral 

 Leste: Pontal e Sertãozinho 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viradouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1916
http://pt.wikipedia.org/wiki/1933
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taquaral
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Figura 1 – Localização do Município de Pitangueiras no Estado de São Paulo 

 

 

Figura 2 – Municípios que formam divisa com Pitangueiras 

 

Tendo acesso rodoviário: SP-364/322 (Rodovia Nelson Marcellino da Silva) / SP-322 (Rodovias Armando Salles 

de Oliveira e Attílio Balbo) / SP-328 (Anel Viário de Ribeirão Preto) / SP-330 (Rodovia Anhanguera) / SP-348 

(Rodovia dos Bandeirantes) 

 

2.4. Recursos hídricos superficiais (Hidrografia) 

 

O estado de São Paulo, segundo a Lei nº 9.034/94, artigo 4º, que regulamenta o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos (1994-1995) foi dividido em 22 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 
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UGRHI (Figura 3).  

 

 

Figura 3: Mapa das Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 

 

O município de Pitangueiras possui a maior parte de sua área na Bacia Mogi-Guaçu (URGHI 9) e a menor parte 

de sua área na Bacia do Baixo Pardo/Grande (URGHI 12), conforme observado na Figura 4. 

 

 

Figura 4: Localização Pitangueiras nas UGRHI Mogi-Guaçu e Baixo Pardo/Grande (Instituto Geográfico e Cartográfico) 
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UGRHI 09 – Mogi-Guaçu  

 

A bacia Mogi-Guaçu (UGRHI 9) apresenta uma drenagem da ordem de 13.061 km² abrigando um contingente 

populacional de cerca de 1.293.474 habitantes. A disponibilidade hídrica, de 64,8 m³/s, é a maior da região 

hidrográfica da Vertente Paulista do Rio Grande, compreendida pelas UGRHIs 01 (Mantiqueira), 04 (Pardo), 08 

(Sapucaí/Grande), 09 (Mogi-Guaçu), 12 (Baixo Pardo/Grande) e 15 (Turvo/Grande). O principal tipo de uso de 

água é o industrial, visto que a região de Mogi-Guaçu possui o setor agro-industrial consolidado, seguido pelo 

uso na irrigação e, por fim, o uso urbano.  

A UGRHI 9 apresenta alta relevância de indicadores de força-motriz para a qualidade da água superficial. 

Abaixo são relacionados os aspectos específicos que justificam este índice: 

 Dinâmica demográfica e social: o crescimento populacional e a população flutuante significativa são 

relevantes para a qualidade das águas superficiais. As populações flutuante, fixa e temporária também 

causam impacto na qualidade das águas de abastecimento. 

 Dinâmica econômica: a grande quantidade de estabelecimentos industriais, a atividade agrícola 

bastante diversificada e o baixo índice de vegetação nativa justificam a alta correlação com a 

qualidade da água superficial. 

 Dinâmica de ocupação do território: a alta proporção de áreas urbanizadas, a baixa cobertura de 

vegetação nativa e a diversidade da produção agrícola justificam a alta correlação com a qualidade das 

águas superficiais. 

 

UGRHI 12 – Baixo Pardo / Grande  

 

A UGRHI 12 – Baixo Pardo / Grande, com área total de 7249 km², localiza-se na região nordeste do estado de 

São Paulo e limita-se ao Norte com o Estado de Minas Gerais, a Oeste com a URGHI 15-TG, a Sul e sudeste com 

a com a UGRHI 4-Pardo, ao Sul com a UGRHI 9-Mogi e a Leste com a URGHI 8-SMG. 

Seus principais afluentes pela margem direita, são os Ribeirões do Agudo e do Rosário e, pela margem 

esquerda, os Córregos do Banharão, das Palmeiras e das Pedras, além de afluentes diretos do Rio Grande como 

o Ribeirão Santana e o Ribeirão Anhumas. São 12 municípios com sede nesta URGHI e 9 com sede fora da área 

de drenagem. 

A cobertura vegetal arbórea natural ocupa 43.870 ha ou 6,2% do solo da URGHI (Bononi & Rodrigues, 2008). 

Essa vegetação é caracterizada por fragmentos do Bioma Mata Atlântica e Cerrado. O uso do solo 

predominante é para agricultura, com destaque para a cana de açúcar e pastagens. 

A economia da região é baseada na agropecuária e na industrialização voltada para as atividades agrícolas.  

 

Com relação aos limites do município, dois cursos d’água, córrego Afonso Gulo e córrego das Pitangueiras, 

cruzam a área urbana de Pitangueiras. 
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Segundo Decreto Estadual 10.755 de 22/11/1997, o córrego das Pitangueiras é enquadrado como classe 4 a 

jusante da captação de água de abastecimento para Pitangueiras até a confluência com o Rio Moji-Guaçu, no 

Município de Pitangueiras e o córrego Afonso Gulo é enquadrado como classe 2. 

 

2.5. Recursos hídricos subterrâneos 

 

Os mananciais subterrâneos que abastecem o município de Pitangueiras e o distrito de Ibitiúva são o Aquífero 

Guarani e Aquífero Serra Geral. 

A Figura 5 apresenta a localização das principais unidades aquíferas do Estado de São Paulo. 

 

 

Figura 5: Principais unidades aquíferas do Estado de São Paulo 

 

O Aquífero Guarani é um aquífero sedimentar, de extensão regional. A porção aflorante do aquífero Guarani, 

isto é, aquela que podemos observar na superfície do terreno e que tem comportamento de aquífero livre, é 

pequena ao compararmos com sua área total. No Estado de São Paulo, a porção aflorante estende-se por cerca 

de 17.700 km2, passando pela região de Ribeirão Preto. Nesta porção aflorante, a espessura média atinge 

aproximadamente 100 metros. 

Sua maior área de ocorrência no Estado, cerca de 137.700 km2, mergulha em sentido oeste, e é confinada 

pelos basaltos do Aquífero Serra Geral e pelas rochas do Aquífero Bauru.  

 

A Figura 6 mostra a delimitação do Aquífero Guarani no Estado de São Paulo. 
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Figura 6: Aquífero Guarani 

 

Graças a sua ótima produtividade e qualidade da água, muitas cidades do interior paulista são abastecidas por 

este aquífero. As vazões exploráveis recomendadas para a área de afloramento estão entre 20 e 80 m³/h por 

poço. Na área confinada, podem-se obter maiores vazões, uma vez que a espessura do aquífero também 

aumenta. Além disso, as águas são, em geral, de boa qualidade para o consumo humano e outros usos. 

A Figura 7 mostra a delimitação do Aquífero Serra Geral no Estado de São Paulo. 
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Figura 7: Aquífero Serra Geral 

 

O Aquífero Serra Geral é um aquífero fraturado, de extensão regional. Ocupa a metade oeste do Estado de São 

Paulo, mas em sua maior parte, está recoberto pelo Aquífero Bauru. Sua porção aflorante, onde tem 

comportamento de aquífero livre, ocupa uma área de 31.900 km². Formado entre 138 e 127 milhões de anos 

atrás, o aquífero é constituído por uma sequência de derrames de lava vulcânica, que originaram as rochas 

basálticas.  

Sobre os basaltos da Formação Serra Geral estão instalados importantes centros econômicos do interior do 

Estado, tais como Ribeirão Preto e São Carlos. Este aquífero sobrepõe-se ao Guarani e é recoberto pelo Bauru, 

apresentando potencial de produção significativo e muito maior que o do Aquífero Pré-Cambriano, como será 

apresentado adiante. 

Nos basaltos, as aberturas favoráveis ao armazenamento e ao fluxo da água subterrânea são fraturas 

originadas durante o resfriamento dos derrames de lava e, também, posteriormente à consolidação das rochas 

como resultado dos esforços tectônicos decorrentes da movimentação da crosta terrestre. Entre os derrames 

de lava, podem existir, também, outras feições geológicas favoráveis à circulação de água, representadas por 

camadas arenosas restritas e níveis de amígdalas e vesículas (bolhas aprisionadas durante o resfriamento da 

lava, gerando estruturas em forma de pequenas cavidades, ocas ou preenchidas por minerais).  

Na área aflorante, onde se concentra grande parte dos poços existentes, a espessura do Aquífero Serra Geral 

alcança, em média, cerca de 300metros. Sua espessura aumenta para oeste, onde está recoberto pelo Aquífero 

Bauru, atingindo mais de 1.500 metros em Presidente Prudente. A vazão mediana deste aquífero é em torno de 
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23 m³/h por poço (Fernandes et al. 2005 in DAEE/IG/IPT/CPRM 2005), mas sua produtividade é bastante 

variável, ocorrendo poços com vazões próximas de zero a superiores a 100 m³/h. Este aquífero apresenta, de 

forma geral, água de boa qualidade para consumo humano e outros usos. 

 

2.6. Geomorfologia 

 

De acordo com a proposta de Almeida (1964:20), o Estado de São Paulo foi dividido em cinco províncias 

geomorfológicas: Planalto Atlântico, Província Costeira, Depressão Periférica, Cuestas Basálticas e Planalto 

Ocidental, conforme Figura 8. 

 

 

Figura 8: Esboço geomorfológico do Estado de São Paulo, ênfase nos municípios que fazem parte da área da ABAG/RP (Associação 

Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto)  

Fonte: ABAGRP (www.abagrp.cnpm.embrapa.br) 

 

Para a área de estudo, verifica-se a ocorrência dos seguintes tipos principais de relevo, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1: Unidades Morfoestruturais, morfoesculturais e tipos de relevo identificados na área de estudo (ABAG-RP) 

Fonte: Ross &Mor 

 

A Tabela 2 e a Figura 9 apresentam os tipos de relevo do município de Pitangueiras. 

 

 

Tabela 2: Tipos de Relevo Município de Pitangueiras 

 

 

Figura 9: Tipos de relevo na área da ABAG/RP (para escala de mapeamento 1:500.000)  

Fonte: ABAGRP (www.abagrp.cnpm.embrapa.br) 

 

As formas de relevo dos Patamares Estruturais de Ribeirão Preto são formadas por colinas amplas e baixas com 

topos tabulares. Os vales possuem entalhamento médio com valores inferiores a 20 metros, as dimensões dos 

interflúvios variam de 750 até 3.750 metros, sendo os principais cursos d'água formados pelos rios Pardo e 

Unidades Morfoestruturais Unidades Morfoesculturais Tipos de Relevo

Planalto Centro Ocidental

Patamares Estruturais de Ribeirão Preto

Planaltos Residuais de Franca/Batatais

Planalto Residual de São Carlos

Depressão Periférica Paulista Depressão de Mogi-Guaçu

Bacias Sedimentares Cenozóicas Planícies Fluviais Planícies Fluviais Diversas

Bacia Sedimentar do Paraná
Planalto Ocidental Paulista

Unidades Morfoestruturais Unidades Morfoesculturais Tipos de Relevo

Bacia Sedimentar do Paraná Planalto Ocidental Paulista Patamares Estruturais de Ribeirão Preto

Bacias Sedimentares Cenozóicas Planícies Fluviais Planícies Fluviais Diversas

http://www.abagrp.cnpm.embrapa.br/
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Mogi-Guaçu e seus tributários. As altitudes encontram-se entre 500 e 700 metros e as declividades médias 

variam em torno de 2% a 10%. 

Segundo Ross e Moroz (1997:52) as Planícies Fluviais Diversas correspondem aos terrenos que, devido à baixa 

declividade (inferiores a 2%) são formados por sedimentos fluviais de idade geológica recente (quaternário) e 

encontram-se às margens dos rios estando sujeitos a inundações periódicas onde ocorrem sedimentos 

formados principalmente por areia e argila. 

 

2.7. Clima 

 

O município apresenta clima quente e seco, cuja temperatura média oscila na ordem de 23°C.  

As temperaturas médias anuais são 29,1°C (média máxima) e 18,7°C (média mínima). A umidade relativa do ar 

apresenta-se em torno de 74% e a precipitação pluviométrica anual é de 1.429,7 mm, em média. 

O levantamento histórico do período de 29 anos (1961 – 1990) revelou que o mês de agosto é caracterizado 

como o mais seco (Tabela 3 apresentada a seguir). 

 

 

Tabela 3: Dados climatológicos 

 

2.8. Vegetação 

 

Em Pitangueiras, dos 44.000 ha de superfície de cobertura original, restam 176 ha preenchidos por Floresta 

Ombrófila Densa, 3 ha por Savana (cerrado), 536 ha por Formações Arbóreo-Arbustiva-Herbácia em Regiões de 

Várzea e 1 ha por vegetação não classificada, totalizando 716 ha, correspondendo a 1,63% da superfície total 

municipal.  

 TEMP. MÍN 
TEMP. 

MÁX. 

PRECIPITA

ÇÃO >

(ºC) (ºC) (MM)

1 20,30 30,50 273,40

2 20,40 30,70 219,20

3 19,70 30,70 165,50

4 17,10 28,80 58,00

5 15,00 28,00 42,70

6 12,70 25,30 28,30

7 13,00 27,10 19,30

8 14,60 29,40 17,20

9 16,70 30,30 58,30

10 17,70 29,80 137,40

11 19,20 30,80 158,70

12 18,70 28,10 251,70

MÊS
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Ressalta-se que o município também possui 605 ha de superfície reflorestada, que corresponde a 1,37% da 

área total municipal. 

Quando comparados aos 17,5% correspondentes à cobertura vegetal original contabilizada para o Estado de 

São Paulo, decorrente da somatória de mais de 300 mil fragmentos, pode-se afirmar que a vegetação original 

remanescente do município de Pitangueiras é bastante reduzida. 

 

2.9. Dados sócio-econômicos 

 

2.9.1. Dinâmica Populacional 

 

De acordo com o Censo 2010 (IBGE) Pitangueiras possui população de 35.307 habitantes (33.948 urbana e 

1.359 rural), que representa 3,4% do total populacional da Região Admnistrativa (RA) de Ribeirão Preto, com 

1.032.547 habitantes.  

A Figura 10, a Figura 11 e a Figura 12 apresentam um comparativo dos parâmetros populacionais do município 

de Pitangueiras com a RA de Ribeirão Preto e o Estado de São Paulo para o ano de 2010. 

 

 

Figura 10: Densidade demográfica 2010 (Pitangueiras / RA de Ribeirão Preto / Estado de São Paulo) 
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Figura 11: Taxas de crescimento populacional entre 2000 e 2010 (Pitangueiras / RA de Ribeirão Preto / Estado de São Paulo) 

 

 

Figura 12: Taxas de urbanização 2010 (Pitangueiras / RA de Ribeirão Preto / Estado de São Paulo) 

 

2.9.2. Indicadores de saúde 

 

Em termos de saúde, podemos observar na Tabela 4 as estatísticas vitais e de saúde relativas ao ano de 2012, 

divulgadas no perfil municipal elaborado pela Fundação SEADE. 
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Tabela 4: Estatísticas Vitais e de Saúde (SEADE 2012) 

 

2.9.3. Características Econômicas 

 

 Renda per capita 

 

A renda per capita  é um indicador que auxilia o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento econômico de 

um país ou região (é a soma dos salários de toda a população dividida pelo número de habitantes). A Tabela 5 

apresenta a renda per capita, em reais, para os anos de 2000 e 2010, do município de Pitangueiras. 

 

 

Tabela 5: Renda per capita do município de Pitangueiras 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de dados (SEADE) 

 

Em Pitangueiras, 1,6% dos domicílios possuem renda domiciliar per capita superior a cinco salários mínimos. A 

Figura 13, compara os valores do município com sua Região Administrativa e o Estado de São Paulo. 

 

Estatísticas Vitais e Saúde Ano Município Reg. Gov. Estado

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2012 13,66 13,45 14,71

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) 2012 49,51 47,7 51,88

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2012 12,22 9,89 11,48

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos) 2012 12,22 11,58 13,16

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos (Por cem mil 

habitantes nessa faixa etária)
2012 53,5 105,62 121,73

Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por cem mil 

habitantes nessa faixa etária)
2012 3.690,64 3.493,70 3.507,81

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %) 2011 9,07 7,06 6,88

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-Natal (Em %) 2011 79,5 75,23 78,33

Partos Cesáreos (Em %) 2011 63,71 61,84 59,99

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %) 2011 9,66 9,71 9,26

Gestações Pré-Termo (Em %) 2011 9,4 9,88 8,98
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Figura 13: Domicílios com renda per capita superior a cinco salários mínimos.  

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de dados (SEADE) 

 

Na Figura 14 temos um gráfico comparando as populações em situação de extrema pobreza do município com 

sua Região Administrativa e o Estado de São Paulo. Em Pitangueiras, 3,5% dos habitantes vivem em situação de 

extrema pobreza, equivalendo a 1.247 pessoas do total de 1,1 milhão de pessoas consideradas extremamente 

pobres no Estado (SEADE, 2010). 

 



  
 

 

Sanetech Engenharia e Meio Ambiente Ltda. - EPP 
Rua Nélio Guimarães, 86 - Alto da Boa Vista- CEP 14.025-290 - Fone: (16) 3441 1555/1556 - Fax: (16) 3441 1557 - Ribeirão Preto/SP  

sanetech@sanetechengenharia.com.br - www.sanetechengenharia.com.br 

25 

 
 

 

Figura 14: População em situação de extrema pobreza. 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de dados (SEADE) 

 

 Emprego e rendimento 

 

É denominado emprego formal o vínculo empregatício ativo em 31 de Dezembro de cada ano, de acordo com 

informações fornecidas pelos contratantes quando da elaboração da Relação Anual de Informações Sociais - 

Rais, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Entende-se como vínculo empregatício a relação de emprego 

mantida com o empregador durante o ano-base e que se estabelece sempre que ocorrer trabalho remunerado 

com submissão hierárquica ao empregador e horário preestabelecido por este. 

Alguns indicadores permitem avaliar as flutuações e tendência do mercado de trabalho. Participação dos 

empregos formais em setores específicos compreende a proporção de empregos formais de tal setor em 

relação ao total de empregos formais. Já rendimento dos empregos formais compreende a soma dos 

rendimentos individuais em dezembro de cada ano, dividida pelo número de empregos formais, exclusive 

aqueles sem remuneração no mês.  

A Tabela 6 apresenta dados sobre participação e rendimento de empregos formais no ano de 2012 para o 

município, região de governo e estado. 
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Tabela 6: Emprego e rendimento – 2012 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de dados (SEADE) 

 

 Produto Interno Bruto (PIB) 

 

O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 

produzidos numa determinada região (quer sejam países, estados ou cidades), durante um período 

determinado (mês, trimestre, ano, etc.). É um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o 

objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região. 

Segundo dados da Fundação SEADE de 2010, o PIB de Pitangueiras era R$ 663.410,000,00, conforme Tabela 7. 

 

 

Tabela 7: Produto Interno Bruto e dados econômicos de Pitangueiras – 2010 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de dados (SEADE) 

 

Emprego e rendimento Ano Município Reg. Gov. Estado

Participação dos Empregos Formais da Agricultura, Pecuária, Produção 

Florestal, Pesca e Aquicultura no Total de Empregos Formais (Em %)
2012 7,98 3,91 2,54

Participação dos Empregos Formais da Indústria no Total de Empregos 

Formais (Em %)
2012 54,71 22,88 20,3

Participação dos Empregos Formais da Construção no Total de Empregos 

Formais (Em %)
2012 0,61 6,35 5,23

Participação dos Empregos Formais do Comércio Atacadista e Varejista e do 

Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas no Total de 

Empregos Formais (Em %)

2012 13,36 23,94 19,46

Participação dos Empregos Formais dos Serviços no Total de Empregos 

Formais (Em %)
2012 23,35 42,92 52,47

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Agricultura, Pecuária, 

Produção Florestal, Pesca e Aquicultura (Em reais correntes)
2012 1.866,02 1.825,40 1.412,49

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Indústria (Em reais correntes) 2012 2.036,37 2.293,71 2.754,07

Rendimento Médio dos Empregos Formais da Construção (Em reais 

correntes)
2012 1.160,74 1.693,37 2.028,78

Rendimento Médio dos Empregos Formais do Comércio Atacadista e 

Varejista e do Comércio e Reparação de Veículos Automotores e 

Motocicletas (Em reais correntes)

2012 1.186,13 1.556,91 1.766,79

Rendimento Médio dos Empregos Formais dos Serviços (Em reais 

correntes)
2012 1.616,77 2.158,45 2.449,21

Rendimento Médio do Total de Empregos Formais (Em reais correntes) 2012 1.801,89 2.001,93 2.329,86

Economia Ano Município
Região de 

Governo
Estado

PIB (Em milhões de reais correntes) 2011 663,41 33.642,13 1.349.465,14

PIB per Capita (Em reais correntes) 2011 18.632,02 26.662,48 32.454,91

Participação no PIB do Estado (Em %) 2011 0,049161 2,49 100

Participação da Agropecuária no Total do Valor Adicionado (Em %) 2011 16,61 4,15 2,11

Participação da Indústria no Total do Valor Adicionado (Em %) 2011 32,5 26,83 27,43

Participação dos Serviços no Total do Valor Adicionado (Em %) 2011 50,89 69,02 70,46

Participação nas Exportações do Estado (Em %) 2013 0,048316 2,34352 100

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macroeconomia
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2.9.4. Indicadores sociais 

 

 Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) 

 

Fruto de uma parceria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) com a Fundação Seade, o 

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) tem o objetivo de avaliar a qualidade de vida nos municípios 

paulistas e fornecer subsídios para os gestores na formulação de políticas públicas. 

O IPRS é um indicador inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e exprime sinteticamente um 

conjunto de dimensões para mensurar as condições de vida da população. Assim, consideram-se as dimensões 

riqueza, longevidade e escolaridade, de forma a caracterizar a posição de dada unidade territorial (município, 

região administrativa, Estado) de acordo com sua situação em cada dimensão e também dentro de uma 

tipologia elaborada a partir da combinação dessas dimensões. 

Os municípios são classificados em grupos, conforme suas dimensões de riqueza, longevidade e escolaridade: 

 

Grupo 1 – Municípios com nível elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais; 

Grupo 2 – Municípios que, embora com níveis de riqueza elevados, não exibem bons indicadores sociais; 

Grupo 3 – Municípios com nível de riqueza baixo, mas com bons indicadores nas demais dimensões; 

Grupo 4 – Municípios que apresentam baixos níveis de riqueza e nível intermediário de longevidade e/ou 

escolaridade; 

Grupo 5 – Municípios mais desfavorecidos, tanto em riqueza quanto nos indicadores sociais. 

 

Em 2010, a distribuição dos 645 municípios paulistas pelas categorias do IPRS mostra que 78 pertencem ao 

Grupo 1, 75 ao Grupo 2, 195 ao Grupo 3, 199 ao Grupo 4 e 98 ao Grupo 5. 

Pitangueiras, que em 2008 pertencia ao Grupo 4, registrou avanço na área social e foi classificado em 2010 no 

Grupo 3, que agrega os municípios com baixos níveis de riqueza, mas bons indicadores de longevidade e 

escolaridade. 

A Figura 15 apresenta o IPRS de riqueza de Pitangueiras para os anos 2008 - 2010. 
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Figura 15: IPRS de riqueza - comparativo de Pitangueiras e do Estado de São Paulo (2008-2010). 

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) em parceria com Fundação SEADE 

 

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no período 2008-2010: 

- consumo anual de energia elétrica por ligação no comércio, na agricultura e nos serviços variou de 11,5 MWh 

para 11,9 MWh; 

- consumo de energia elétrica por ligação residencial cresceu de 1,9 MWh para 2,0 MWh; 

- rendimento médio do emprego formal elevou-se de R$ 1.340,00 para R$ 1.460,00; 

- valor adicionado per capita elevou-se de R$ 13.555,00 para R$ 18.406,00. 

Pitangueiras somou pontos em seu escore de riqueza no último período, e avançou posições nesse ranking, 

entretanto, seu índice situa-se abaixo do nível médio estadual. 

 

A Figura 16 apresenta o IPRS de longevidade de Pitangueiras para os anos 2008 - 2010. 
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Figura 16: IPRS de longevidade - comparativo de Pitangueiras e do Estado de São Paulo (2008-2010). 

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) em parceria com Fundação SEADE 

 

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no período 2008-2010: 

- taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) diminuiu de 13,5 para 8,6; 

- a taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) reduziu-se de 14,6 para 12,8; 

- a taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil habitantes) reduziu-se de 1,2 para 1,1; 

- a taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil habitantes) variou de 19,5 para 19,1; 

Acrescentou pontos no escore de longevidade, está acima da média estadual e avançou posições nesse 

ranking. 

 

A Figura 17 apresenta o IPRS de escolaridade de Pitangueiras para os anos 2008 - 2010. 
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Figura 17: IPRS de escolaridade - comparativo de Pitangueiras e do Estado de São Paulo (2008-2010). 

Fonte: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) em parceria com Fundação SEADE 

 

Comportamento das variáveis que compõem esta dimensão no período 2008-2010: 

- a taxa de atendimento escolar de crianças de 4 a 5 anos elevou-se de 54,8% para 84,8%; 

- a média da proporção de alunos da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas de português e 

matemática (5º ano do ensino fundamental) elevou-se de 29,3% para 46,2%; 

- a média da proporção de alunos da rede pública, que atingiram o nível adequado nas provas de português e 

matemática (9º ano do ensino fundamental) variou de 15,4% para 15,6%; 

- o percentual de alunos com atraso escolar no ensino médio decresceu de 14,9% para 12,9%. 

Entre 2008 e 2010 o município aumentou seu indicador agregado de escolaridade e melhorou sua posição no 

ranking. Seu escore é superior ao nível médio do Estado. 

 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

 

O índice de desenvolvimento humano (IDH) é uma medida comparativa que engloba três dimensões: riqueza, 

educação e esperança média de vida. É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma 

população. O índice foi desenvolvido em 1990 pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, e vem sendo 

utilizado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu relatório anual. 

O índice varia de 0 (zero - nenhum desenvolvimento humano) até 1 (um - desenvolvimento humano total), 

sendo a classificação apresentada deste modo: 
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- IDH entre 0 e 0,499: desenvolvimento considerado baixo; 

- IDH entre 0,500 e 0,799: desenvolvimento considerado médio; 

- IDH entre 0,800 e 1: desenvolvimento considerado alto. 

 

A Tabela 8 apresenta os IDHM (índice de Desenvolvimento Humano Municipal) do município de Pitangueiras, 

nos anos de 1991, 2000 e 2010. O ranking apresenta a posição do município com relação aos 5565 municípios 

do país. 

 

 

Tabela 8: IDH do município de Pitangueiras 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) – Ranking IHDM dos Municípios 

 

Ano
Ranking 

IDHM
IDHM IDHM Renda

IDHM 

Longevidade 

IDHM 

Educação

1991 803º 0,498 0,653 0,717 0,263

2000 1041º 0,627 0,663 0,765 0,486

2010 1595 º 0,71 0,67 0,842 0,634
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3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

Não há no município lei para parcelamento e uso do solo urbano. 

De acordo com informações da prefeitura a atualização do plano diretor urbano do município está em 

andamento e contempla uma proposta de lei de uso e ocupação do solo do município. Após finalização do 

plano, será feita audiência pública e esta proposta de lei será apresentada na Câmara Municipal para 

aprovação. 
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4. DIAGNÓSTICO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE 

 

O atual sistema de abastecimento de água da sede do município de Pitangueiras e de seu distrito, Ibitiúva, é 

administrado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de agricultura, indústria, comércio e 

meio-ambiente e do Departamento de Água e Esgoto do Município (DAE) e atende 100% da população.  

 

4.1. Sede 

 

O sistema conta com captação superficial no Córrego das Pitangueiras. A água captada é bombeada até a 

estação de tratamento de água (ETA) e depois de tratada, é armazenada em um reservatório semienterrado. 

Deste reservatório a água é bombeada para outros dois reservatórios localizados na Vila Caroni e para um 

reservatório elevado localizado na própria ETA.  Deste, saem 5 adutoras que distribuem a água por gravidade 

para a rede. 

Além da captação superficial, o sistema conta com 08 (oito) poços localizados na sede do município de 

Pitangueiras. Seis destes poços alimentam seis reservatórios de distribuição, um poço abastece outros dois 

reservatórios, localizados na Vila Caroni e um alimenta diretamente as redes de distribuição. 

As redes de abastecimento de água do município de Pitangueiras são todas interligadas e não existe 

setorização. 

A Figura 18 apresenta o croqui do sistema de abastecimento de água do município. 
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Figura 18: Croqui do sistema de abastecimento de água do município 
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De acordo com as informações do DAE, há falta de água no município o ano todo, mas principalmente em 

períodos de estiagem, nos bairros Jardim Macedo, Jardim São Sebastião, Residencial Morada do Sol, Jardim 

Brasília, Jardim Santo Antônio, Jardim Paulista, Jardim Sumaré, Jardim Alvorada, Jardim Paraíso, Jardim das 

Pitangueiras e parte Sudoeste do Centro. Apesar da rede de distribuição do município ser toda interligada, 

estes são os bairros, em maior parte, abastecidos pela ETA. O DAE informou que não há frequência definida 

para esta falta de água que depende do consumo da população, porém, na maior parte das vezes, o problema 

é constatado nas quintas, sextas, sábados e segundas nos períodos entre 13 e 18 horas. 

Além disso, o DAE também informou que há falta de água nos bairros Jardim Bela Vista, Jardim Veneza, Jardim 

Santa Vitória, Jardim Canadá, Conjunto Habitacional Plácido Roth, Vila Caroni, Jardim São Gabriel, Jardim São 

Heitor, Jardim Santa Tereza e Jardim Gumercindo H. Soares I e II, abastecidos pelos menores poços. Além da 

ligação dos poços com seus respectivos reservatórios, todos os poços também são interligados na rede de 

distribuição, ou seja, quando há falta de água, o responsável pela operação do sistema abre a ligação dos poços 

direto na rede.  

 

4.1.1. Captação superficial 

 

A captação superficial existente explora o Córrego das Pitangueiras, e está localizada próxima ao cruzamento 

da Rua São Paulo com a Avenida das Pitangueiras. O córrego foi retificado numa extensão aproximada de 80 m, 

construindo-se um canal a céu aberto, em brita e cimento, com 2,00 m de largura por 1,20 m de profundidade. 

A tomada de água com barragem de nível desvia a água para o gradeamento que impede a passagem de 

materiais grosseiros flutuantes e em suspensão. Através de uma tubulação de F°F° de 200 mm e 12 m de 

comprimento, a água segue por gravidade até o poço de sucção circular de 1,30 m de diâmetro que serve de 

acúmulo e retenção de areia, de onde é bombeada até a estação de tratamento de água (ETA).  

A casa de bombas que está construída junto à captação é composta por:  

 

 01 Bomba marca Imbil, vazão de 250m³/h, Hman. 60 m, 1750 r.p.m., motor elétrico, Weg 1750 rpm, 

50 HP, 60 Hz e 220 V, que opera em média 18 horas por dia; 

 01 Bomba marca Imbil, vazão de 200m³/h, Hman. 60 m, motor elétrico, Weg 1750  rpm, 50 HP, 60 Hz e 

220 V, que é mantida como reserva, sendo utilizada em casos de manutenção ou falhas na bomba 

principal; 

 01 inversor de frequência. 

 

A água bruta é recalcada até a ETA através de uma adutora em F°F°, diâmetro de 200 mm e 900 m de 

comprimento. 

Há um macromedidor do tipo Woltmann instalado na adutora, porém ainda não existe nenhum controle para 

coleta dos dados medidos pelo equipamento. 
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A Figura 19 mostra o esquema do sistema de captação superficial do município. 

 

Figura 19: Diagrama do sistema de captação superficial 

 

Em 1.998 foi implantado no município o Cohab III – Jardim das Pitangueiras. Devido localização, toda água de 

chuva deste conjunto habitacional escoa no sentido da captação superficial causando enchentes nesta área. Em 

muitas dessas enchentes ocorreu o afogamento das bombas da captação, causando grandes problemas nos 

equipamentos.  

Além disso, para implantação da rede de drenagem do conjunto, algumas máquinas de obra interferiram em 

Área de Preservação Permanente localizada na captação. A CETESB autuou a prefeitura do município que já 

providenciou medidas necessárias e aguarda parecer do órgão ambiental. 

Não há outorga da captação superficial, porém foi protocolado no DAEE (Departamento de Águas e Energia 

Elétrica) um cronograma para regularização e obtenção das outorgas de direito de uso de recursos hídricos 

pendentes, sendo o prazo estabelecido para a outorga de captação de 6 meses a partir da finalização das obras 

necessárias para regularização do local, conforme problemas descritos anteriormente. 

 

Registro fotográfico: 

 

Figura 20: Canal de captação 
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Figura 21: Casa de bombas 

 

 

Figura 22: Conjuntos moto-bombas 

 

 

Figura 23: Painel elétrico 
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Figura 24: Macromedidor instalado na adutora de água bruta (Captação – ETA) 

 

Problemas detectados: 

 

- Apesar de o local possuir vigia 24h, não existem restrições de acesso (cercas, muros, etc.), possibilitando a 

presença de pessoas não autorizadas; 

- Não existem placas de sinalização; 

- Não há iluminação suficiente para toda área; 

- Canal de captação não é cercado permitindo acesso de animais; 

- Existência de cultivo de hortaliças e frutas no local; 

- Necessidade de implantação de novo transformador de energia com tensão 380/220 V adequando aos 

motores das bombas; 

- Necessidade de adequação do layout das instalações físicas para viabilizar o acesso de máquinas de 

transporte das bombas em casos de retirada destes equipamentos para manutenção; 

- Macromedidor implantado em local incorreto, ou seja, não foram respeitados os requisitos de instalação do 

equipamento. 

  

4.1.2. Poços profundos e reservatórios 

 

De acordo com as informações e dados levantados junto ao DAE, o sistema de abastecimento atual do 

município de Pitangueiras conta atualmente com 08 poços para a captação de água, sendo: 

 

P01 – Poço Vila Caroni; 

P02 – Poço Cimec; 

P03 – Poço Central; 

P05 – Poço Jardim Bela Vista; 

P09 – Poço Jardim Veneza; 
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P11 – Poço Jardim Leone; 

P12 – Poço Jardim Canadá; 

P14 – Poço Jardim Bothânico. 

 

O Poço Jardim Bothânico já está operando, porém sua administração ainda pertence à empresa responsável 

pelos loteamentos Santa Ana e Jardim Bothânico (bairros abastecidos pelo poço P14). Sendo assim, este poço e 

o respectivo reservatório não serão considerados nesse plano. 

As profundidades dos poços variam entre 154 e 692 metros e as prováveis fontes responsáveis pelo 

abastecimento do município são os aquíferos Serra Geral e Guarani. 

A Tabela 9 apresenta as características de cada poço.   
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Tabela 9: Características dos poços 

 

(m³/dia) (l/dia)

P01 Poço Vila Caroni 180 Serra Geral 1971 37,5 20 35 700 700.000

P02 Poço Cimec 154 Serra Geral 1986 25 20 18 360 360.000

P03 Poço Central 692 Guarani 1986 160 24 176 4.224 4.224.000

P05 Poço Jardim Bela Vista 350 Serra Geral 1993 25 20 35 700 700.000

P09 Poço Jardim Veneza 200 Serra Geral - 16 24 18 432 432.000

P11 Poço Jardim Leone 620 Guarani 2002 90 20 95 1.900 1.900.000

P12 Poço Jardim Canadá 136 Serra Geral - 12 20 20 400 400.000

397 8.716 8.716.000

RELAÇÃO DOS POÇOS

Volume Produzido estimado

Nº Poço
Profundidade 

(m)

Aquífero 

Provável
Ano Perfuração

Potência Bomba 

(CV)

Tempo 

Funcionamento 

(horas)

Vazão 

(m³/hora)

TOTAL
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De acordo com o artigo 12º da Lei Federal nº 9.433/97, estão sujeitos à outorga pelo Poder Público os direitos 

dos seguintes usos de recursos hídricos: 

 

 Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d'água para consumo final, inclusive 

abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 

 Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;  

 Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, 

com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 

 Uso de recursos hídricos com fins de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

 Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de 

água. 

 

Os poços P03 (Central) e P11 (Jardim Leone) possuem outorga emitida pelo DAEE em 2.010. A renovação 

dessas outorgas já foi solicitada pela prefeitura ao DAEE através de protocolo realizado em 01/08/2014. 

Os poços P01 (Vila Caroni), P02 (Cimec), P05 (Jardim Bela Vista), P09 (Jardim Veneza) e P12 (Jardim Canadá) 

não possuem outorga, porém a solicitação para regularização do uso dos recursos hídricos já foi feita pela 

prefeitura ao DAEE através de protocolo realizado em 11/07/2014. 

O poço P14 (Bothânico) também não possui outorga, porém a solicitação para regularização do uso dos 

recursos hídricos já foi protocolada no DAAE, pela empresa responsável pelos loteamentos abastecidos por 

esse poço.  

 

No município sede de Pitangueiras existe um total de 10 reservatórios. 

A Tabela 10 apresenta a relação destes reservatórios, suas capacidades e fontes de abastecimento. 

 

 

Tabela 10: Características reservatórios 

 

RESERVATÓRIO TIPO FONTE DE ABASTECIMENTO
CAPACIDADE 

(m³)

Vila Caroni Elevado
P01 + Caroni (Apoiado) + ETA 

(Semi-enterrado)
150

Vila Caroni Apoiado P01 500

Cimec Apoiado P02 500

Central Apoiado P03 1.000

Bela Vista Apoiado P05 500

Jardim Leone Apoiado P11 500

Jardim Canadá Apoiado P12 250

ETA Elevado ETA (Semienterrado) 250

ETA Enterrado Captação Superficial + P03 300

3.950Capacidade total dos reservatórios em funcionamento

http://www.ana.gov.br/Institucional/Legislacao/leis/lei9433.pdf
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A capacidade total de reservação do sistema atual da sede é de 3.950 m³. 

Como não existe setorização das redes, os reservatórios alimentam o sistema de acordo com o consumo. Nas 

saídas dos reservatórios não existe bombeamento e tão menos o controle do volume distribuído. 

Não existe programação para a limpeza e higienização dos reservatórios. Os responsáveis pelo departamento 

de manutenção não souberam informar quando foi realizada a última limpeza. São realizadas somente 

manutenções específicas (pequenos reparos) quando há necessidade. 

A Figura 25 apresenta a localização dos poços e reservatórios no município de Pitangueiras: 
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Figura 25: Localização poços e reservatórios
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Poço (P01) e Reservatórios - Vila Caroni 

 

O poço P01 abastece os reservatórios apoiado e elevado Vila Caroni. Estes reservatórios também estão 

localizados na Rua Pernambuco, porém estão distantes cerca de 300 m do local de captação. 

O reservatório elevado Vila Caroni também é abastecido pelo reservatório semienterrado da ETA, que será 

apresentado posteriormente e pelo reservatório apoiado Vila Caroni por bombeamento. Por fim, o reservatório 

elevado Vila Caroni abastece a rede de distribuição por gravidade. 

 

Localização Poço: Rua Pernambuco, nº 495. 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico: 
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Figura 26: Poço P01 Vila Caroni 

 

 

Figura 27: Reservatório apoiado Vila Caroni 

 

 

Figura 28: Reservatório elevado Vila Caroni 
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Figura 29: Conjunto moto-bomba: reservatório apoiado – reservatório elevado 

 

 

Figura 30: Dosagem produto químico 

 

Há um macromedidor do tipo Woltmann instalado na tubulação do poço, porém ainda não existe nenhum 

controle para coleta dos dados medidos pelo equipamento. 

 

Problemas Detectados: 

 

 Necessidade de pintura e manutenção dos reservatórios; 

 Exposição de cabeamento do painel elétrico (bomba do poço); 

 Conjunto moto-bomba responsável pelo bombeamento da água do reservatório apoiado para o 

reservatório elevado opera sem equipamento reserva;  

 Necessidade de uma estrutura (local) adequada para armazenagem do cloro e flúor; 

 Solução de cloro está disposta em “galões” inapropriados; 
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 Macromedidor implantado em local incorreto, ou seja, não foram respeitados os requisitos de 

instalação do equipamento; 

 Necessidade de estudo do sistema. De acordo com informações da prefeitura, em casos de falta de 

água, o poço abastece diretamente o reservatório elevado. 

 

Poço (P02) e Reservatório – Cimec 

 

O poço P02 abastece o reservatório Cimec que por sua vez abastece a rede de distribuição por gravidade. 

Localização: Rua Arthur Mesquita, s/nº. 

 

 

 

Registro fotográfico: 

 

 

Figura 31: Poço P02 Cimec 
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Figura 32: Reservatório apoiado Cimec 

 

 

Figura 33: Painel elétrico 
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Figura 34: Dosagem produto químico 

 

Há um macromedidor do tipo Woltmann instalado na tubulação do poço, porém ainda não existe nenhum 

controle para coleta dos dados medidos pelo equipamento. 

 

Problemas Detectados: 

 

 Necessidade de pintura e manutenção do reservatório; 

 Exposição de cabeamento do painel elétrico; 

 Soluções de cloro e flúor estão dispostas em “galões” inapropriados; 

 Macromedidor implantado em local incorreto, ou seja, não foram respeitados os requisitos de 

instalação do equipamento. 

 

Poço (P03) e Reservatório – Central 

 

O poço P03 abastece o reservatório apoiado Central e o reservatório semienterrado localizado na ETA, que será 

apresentado posteriormente. 

O reservatório apoiado Central abastece a rede de distribuição por gravidade.  

 

Localização: Rua Paraná, s/nº 

 



  
 

 

Sanetech Engenharia e Meio Ambiente Ltda. - EPP 
Rua Nélio Guimarães, 86 - Alto da Boa Vista- CEP 14.025-290 - Fone: (16) 3441 1555/1556 - Fax: (16) 3441 1557 - Ribeirão Preto/SP  

sanetech@sanetechengenharia.com.br - www.sanetechengenharia.com.br 

50 

 
 

 

 

Registro fotográfico: 

 

 

Figura 35: Poço P03 Central 
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Figura 36: Reservatório apoiado Central 

 

 

Figura 37: Painel elétrico 

 

 

Figura 38: Dosagem produto químico 
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Há um macromedidor do tipo Woltmann instalado na tubulação do poço, porém ainda não existe nenhum 

controle para coleta dos dados medidos pelo equipamento. 

 

Problemas Detectados: 

 

 Macromedidor implantado em local incorreto, ou seja, não foram respeitados os requisitos de 

instalação do equipamento. 

 

Poço (P05) e Reservatório – Jardim Bela Vista 

 

O poço P05 abastece o reservatório apoiado Jardim Bela Vista que por sua vez abastece a rede de distribuição 

por bombeamento. 

 

Localização: Rua Francisco Bertoni, nº 35. 

 

 

 

Registro fotográfico: 
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Figura 39: Poço P05 Jardim Bela Vista 

 

 

Figura 40: Reservatório apoiado Jardim Bela Vista 

 

 

Figura 41: Painel elétrico 
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Figura 42: Dosagem produto químico 

 

Há um macromedidor do tipo Woltmann instalado na tubulação do poço, porém ainda não existe nenhum 

controle para coleta dos dados medidos pelo equipamento. 

 

Problemas Detectados: 

 

 Soluções de cloro e flúor estão dispostas em “galões” inapropriados; 

 Macromedidor implantado em local incorreto, ou seja, não foram respeitados os requisitos de 

instalação do equipamento; 

 Necessidade de estudo do sistema. O reservatório Jardim Elisa não opera em nível máximo; a bomba 

responsável pelo abastecimento da rede de distribuição não possui inversor de frequência e precisa 

ser ligada e desligada manualmente várias vezes ao dia devido nível de água do reservatório estar 

sempre baixo.  

 

Poço (P09) – Jardim Veneza 

 

Poço Jardim Veneza abastece diretamente a rede de distribuição. 

 

Localização: Rua Paulo C. Carvalho, s/nº. 
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Registro Fotográfico: 

 

 

Figura 43: Poço P09 Jardim Veneza 
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Figura 44: Painel elétrico 

 

 

Figura 45: Dosagem produto químico 

 

Há um macromedidor do tipo Woltmann instalado na tubulação do poço, porém ainda não existe nenhum 

controle para coleta dos dados medidos pelo equipamento. 

 

Problemas Detectados: 

 

 Soluções de cloro e flúor estão dispostas em “galões” inapropriados; 

 Macromedidor implantado em local incorreto, ou seja, não foram respeitados os requisitos de 

instalação do equipamento; 

 Abastecimento direto para a rede de distribuição. 
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Como não há reservatório na região do poço P09, a água captada é bombeada direto para a rede de 

distribuição do município. Em casos de interrupção na captação subterrânea, devido, por exemplo, a falta de 

energia ou queima da bomba, a população abastecida por esse poço fica imediatamente sem água. Além disso, 

é difícil controlar a concentração de cloro e flúor dosados na água desse poço, pois não há tempo de contato 

entre os produtos e a água, antes de ser bombeada para a rede. 

 

Poço (P11) e Reservatório – Jardim Leone 

 

O poço P11 abastece o reservatório apoiado Jardim Leone que abastece a rede de distribuição, por gravidade. 

 

Localização: Rua Ceará, s/nº. 

 

 

 

Registro Fotográfico: 

 

Figura 46: Poço P11 Jardim Leone 
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Figura 47: Reservatório Jardim Leone 

 

Há um macromedidor do tipo Woltmann instalado na tubulação do poço, porém ainda não existe nenhum 

controle para coleta dos dados medidos pelo equipamento. 

 

Problemas Detectados: 

 

 Limpeza da área; 

 Grades / ferragens deterioradas; 

 Necessidade de manutenção da edificação; 

 Necessidade de uma estrutura adequada para armazenagem do cloro e flúor; 

 Soluções de cloro e flúor estão dispostas em “galões” inapropriados; 

 Macromedidor implantado em local incorreto, ou seja, não foram respeitados os requisitos de 

instalação do equipamento. 

 

Poço (P12) e Reservatório – Jardim Canadá 

 

Poço P12 abastece Reservatório apoiado Jardim Canadá que abastece a rede de distribuição, por gravidade. 

Localização: Rua João Meula, s/nº. 
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Registro Fotográfico: 

 

 

Figura 48: Poço P12 e reservatório apoiado Jardim Canadá 
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Figura 49: Painel elétrico 

 

 

Figura 50: Dosagem produto químico 

 

Há um macromedidor do tipo Woltmann instalado na tubulação do poço, porém ainda não existe nenhum 

controle para coleta dos dados medidos pelo equipamento. 

 

Problemas Detectados: 

 

 Soluções de cloro e flúor estão dispostas em “galões” inapropriados; 

 Macromedidor implantado em local incorreto, ou seja, não foram respeitados os requisitos de 

instalação do equipamento; 
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 Atualmente o reservatório Jardim Canadá não está em operação, ou seja, o Poço P12 está 

abastecendo diretamente a rede de distribuição (caso de falta de água constante conforme descrito 

anteriormente). 

 

Informações gerais 

 

É importante ressaltar que recentemente foi feita reforma em todas as unidades de captação e reservação, 

exceto nas unidades Jardim Leone e Jardim Bothânico, conforme apresentado. As áreas foram todas cercadas, 

porém devido ausência de segurança e/ou câmeras, os alambrados, telas e portões das unidades estão 

danificados permitindo acesso de qualquer pessoa ao local. 

 

 

Figura 51: Tela do portão danificada – Unidade Bela Vista 

 

 

Figura 52: Tela danificada – Unidade Jardim Canadá 
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4.1.3. ETA 

 

O município de Pitangueiras conta com uma estação de tratamento de água (ETA), construída em 1960 e 

localizada junto ao cruzamento da Rua Iguaçú com a Rua Paraná. 

Esta estação é do tipo Ciclo Completo cujos processos e operações são os seguintes: 

 

 Entrada da água bruta: a água proveniente da captação superficial chega até a ETA e é direcionada 

para dois tanques de contato onde é feita a dosagem do coagulante PAC (Policloreto de Alumínio) e da 

cal. Destes tanques saem duas tubulações de PVC, de 5 e 6 polegadas de diâmetro, que conduzem a 

água em baixa velocidade até a entrada no sistema de  tratamento. Não existe medição de vazão 

nesta etapa; 

 Unidade de floculação: composta por duas câmaras de mistura lenta mecanizada e com gradiente de 

velocidade decrescente; 

 Decantadores de fluxo horizontal compostos por 2 câmaras; 

 Filtros rápidos por gravidade e de camada simples compostos por 2 células; 

 Processo de desinfecção e fluoretação. 

 

A ETA conta, ainda, com outras unidades complementares ao processo de tratamento, tais como: 

 Laboratório; 

 Reservatórios (descritos anteriormente). 

 

A Figura 53 apresenta o fluxograma da ETA. 
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Figura 53: Fluxograma ETA 

 

Registro Fotográfico: 

 

 

Figura 54: Entrada de água bruta 

 



  
 

 

Sanetech Engenharia e Meio Ambiente Ltda. - EPP 
Rua Nélio Guimarães, 86 - Alto da Boa Vista- CEP 14.025-290 - Fone: (16) 3441 1555/1556 - Fax: (16) 3441 1557 - Ribeirão Preto/SP  

sanetech@sanetechengenharia.com.br - www.sanetechengenharia.com.br 

64 

 
 

 

Figura 55: Floculador 

 

 

Figura 56: Estrutura danificada - Floculador 

 

 

Figura 57: Decantadores 
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Figura 58: Filtros 

 

 

Figura 59: Reservatório enterrado capacidade 300 m³ 

 

 

Figura 60: Reservatório elevado capacidade 250 m³ 
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Figura 61: Local de armazenagem e bomba dosadora - PAC 

 

 

Figura 62: Local de dosagem PAC 

 

 

Figura 63: Canaleta de saída da água tratada dos filtros e dosagem do flúor  

 



  
 

 

Sanetech Engenharia e Meio Ambiente Ltda. - EPP 
Rua Nélio Guimarães, 86 - Alto da Boa Vista- CEP 14.025-290 - Fone: (16) 3441 1555/1556 - Fax: (16) 3441 1557 - Ribeirão Preto/SP  

sanetech@sanetechengenharia.com.br - www.sanetechengenharia.com.br 

67 

 
 

 

Figura 64: Local de armazenagem Cloro e Flúor (Área inferior do reservatório elevado) e estrutura danificada Reservatório elevado 

 

 

Figura 65: Dosagem cloro e flúor 

 

 

Figura 66: Bombas dosadoras cloro e flúor 
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Figura 67: “Tanque” de passagem da água de lavagem dos filtros e decantadores (presença de antracitro da camada filtrante dos filtros) 

 

 

Figura 68: Laboratório 

 

Após o tratamento, conforme descrito anteriormente, água é bombeada para o reservatório elevado da ETA e 

para os reservatórios Vila Caroni através dos conjuntos moto-bombas apresentados na Figura 69 e na Figura 

70. 
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Figura 69: Conjuntos moto-bombas – bombeamento reservatório semienterrado ETA aos reservatórios Vila Caroni 

 

 

Figura 70: Conjuntos moto-bombas – bombeamento reservatório semienterrado ao reservatório elevado ETA 

 

Problemas Detectados: 

 

 Necessidade de reforma da estrutura da ETA – Paredes com infiltrações e rachaduras, forro antigo 

com aberturas (permite entrada e permanência de animais), portas em más condições e com 

fechaduras quebradas, falta de ventilação no local de armazenagem de produtos químicos, falta de 

mais um banheiro na unidade para separação de masculino e feminino, problemas constantes nas 

instalações elétricas do prédio (prejudica funcionamento dos equipamentos em operação); 

 Necessidade de reforma das unidades da ETA; 

- Canal de entrada de água bruta: Inexistência de medidor de vazão e distribuição irregular do fluxo da 

água para entrada nos floculadores; 
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- Floculadores e decantadores: estrutura danificada, necessidade de cobertura das unidades 

(localização próxima ao muro que dá acesso a rua e dificuldade de acesso dos funcionários em casos 

de chuva), necessidade de implantação de guarda-corpo em toda área de acesso às unidades; 

- Filtros: substituição da camada filtrante que libera grande quantidade de carvão ativado nas lavagens 

diárias e necessidade de implantação de guarda-corpo em toda área de acesso às unidades; 

- Canaleta de chegada da água tratada: Azulejos quebrados e soltos que prejudicam a qualidade da 

água tratada; 

- Dosagem dos produtos químicos: Necessidade de local adequado para armazenagem e dosagem dos 

produtos químicos. O cloro e flúor estão armazenados na parte inferior do reservatório elevado e 

segundo informações do DAE o cloro está causando deterioração dos pilares da estrutura deste 

reservatório. Já o PAC está armazenado em local aberto e sem cobertura. Também é importante 

ressaltar que as soluções do cloro e do flúor estão dispostas em “galões” inapropriados; 

- Laboratório: más condições de funcionamento do atual laboratório que não é climatizado (reagentes 

armazenados em temperatura acima da recomendada) e é utilizado como cozinha; 

- Reservatório semienterrado: Ausência de lona de proteção que compromete a qualidade da água, 

estrutura da cobertura enferrujada, cobertura aberta em vários pontos (sem parte das telhas); 

- Reservatório elevado: Estrutura comprometida com rachaduras e infiltrações. 

 Toda água de lavagem dos decantadores (realizada entre 60 e 90 dias) e de lavagem dos filtros 

(realizada diariamente e utilizando volume aproximado de 90 m³) é descartada numa rede e lançada, 

sem tratamento, no córrego das Pitangueiras. 

 

4.1.4. Redes de distribuição 

 

O município de Pitangueiras conta com um cadastro georreferenciado de redes de distribuição de água, que 

apresenta para cada trecho de suas redes as seguintes informações: diâmetro, material, peças e conexões e 

extensão, elaborado pela empresa MRF Consultoria Ltda em março de 2011. 

De acordo com este cadastro técnico, a extensão total das redes de água do município (Sede) é de 

aproximadamente 102 km. 

A Tabela 11 apresenta os diâmetros, extensões e materiais das tubulações existentes. 
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Tabela 11: Características da rede de distribuição de água – Sede 

 

Segundo informações do DAE a frequência de vazamentos na rede de distribuição é constante. Nunca foi feita 

pesquisa de vazamentos no município e o reparo é feito apenas quando os vazamentos se tornam ou são 

visíveis.  

 

4.2. Distrito 

 

O sistema do distrito conta com captação subterrânea de dois poços denominados P01 e P05 e quatro 

reservatórios conforme detalhado na Tabela 12 e na Tabela 13.  

Material Diâmetro (mm) Extensão (m) %

25 120,77 0,88%

50 10.846,14 79,07%

75 408,49 2,98%

100 915,28 6,67%

125 25,97 0,19%

150 436,28 3,18%

200 964,73 7,03%

Total F°F° 13.717,66 100,00%

40 59,13 0,07%

50 66.483,83 77,24%

75 4.536,34 5,27%

100 9.189,23 10,68%

125 2.306,58 2,68%

150 3.497,28 4,06%

Total PVC 86.072,39 100,00%

110 833,52 55,79%

150 660,47 44,21%

Total PEAD 1.493,99 100,00%

101.284,04 100,00%Extensão total das redes

F°F°

PVC

PEAD
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Tabela 12: Características poços - Ibitiúva 

 

 

Tabela 13: Características reservatórios - Ibitiúva 

(m³/dia) (l/dia)

P01 Matadouro 48 Guarani - 20 7 140 140.000

P05 Avenida Saudade 240 Guarani 70 20 57 1.140 1.140.000

64 1.280 1.280.000

Vazão (m³/hora)
Volume prduzido estimado

RELAÇÃO DOS POÇOS

Profundidade
Aquífero 

provável

Potência Bomba 

(CV)

Tempo de 

funcionamento 

TOTAL 

Número Poço

RESERVATÓRIO TIPO FONTE DE ABASTECIMENTO
CAPACIDADE 

(m³)

Matadouro Semi-enterrado P01 150

Avenida Saudade Semi-enterrado P05 300

Avenida Saudade Elevado P05 70

Avenida Saudade Apoiado P05 300

820Capacidade total dos reservatórios em funcionamento
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Conforme descrito anteriormente, de acordo com o artigo 12º da Lei Federal nº 9.433/97, estão sujeitos à 

outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: 

 

 Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d'água para consumo final, inclusive 

abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 

 Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo;  

 Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, 

com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 

 Uso de recursos hídricos com fins de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 

 Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de 

água. 

 

Somente o poço P05 possui outorga de captação, emitida pelo DAEE em 2010. A renovação dessa outorga já foi 

solicitada pela prefeitura ao DAEE através de protocolo realizado em 01/08/2014. 

O poço P01 não possui outorga, porém há um projeto de melhoria no sistema de abastecimento de água no 

distrito, descrito posteriormente, que propõe desativar este poço, pois a qualidade da água está comprometida 

devida localização próxima de um matadouro.  

  

Poço (P01) e Reservatório – Matadouro 

 

O poço P01 abastece um reservatório semienterrado que abastece, por gravidade, a rede de distribuição do 

distrito. Além disso, a água captada no poço P01 também é distribuída, por recalque, à rede de distribuição do 

distrito através de 03 bombas, sendo uma em operação e duas reservas. 

 

 

http://www.ana.gov.br/Institucional/Legislacao/leis/lei9433.pdf
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Registro Fotográfico: 

 

 

Figura 71: Poço P01 Matadouro 

 

 

Figura 72: Reservatório apoiado Matadouro 

 

Problemas Detectados: 

 

 Água do poço comprometida devida localização próxima a um matadouro; 

 Muita vegetação na área do poço / reservatório; 

 Necessidade de manutenção da edificação. 

 

Conforme descrito, posteriormente será apresentado projeto existente contendo melhorias propostas no 

sistema de abastecimento de água do distrito incluindo as soluções para os problemas detectados no Poço P01 

e reservatório.  
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Poço (P05) e Reservatórios – Avenida Saudade 

 

A água captada do poço P05 abastece os dois reservatórios apoiados de capacidade 300 m³ cada. O 

reservatório apoiado de concreto abastece, por bombeamento, o reservatório elevado de capacidade 70 m³ 

que por sua vez abastece, por gravidade, a rede de distribuição. Já o reservatório apoiado metálico abastece, 

por gravidade, a rede de distribuição.  

 

Localização: Av. Saudade. 

 

 

 

Registro Fotográfico: 

 

 

Figura 73: Poço P05 Avenida Saudade 

 



  
 

 

Sanetech Engenharia e Meio Ambiente Ltda. - EPP 
Rua Nélio Guimarães, 86 - Alto da Boa Vista- CEP 14.025-290 - Fone: (16) 3441 1555/1556 - Fax: (16) 3441 1557 - Ribeirão Preto/SP  

sanetech@sanetechengenharia.com.br - www.sanetechengenharia.com.br 

76 

 
 

 

Figura 74: Reservatórios apoiado concreto e elevado - Avenida Saudade 

 

 

Figura 75: Reservatório apoiado metálico - Avenida Saudade 

 

Há um macromedidor do tipo Woltmann instalado na tubulação do poço, porém ainda não existe nenhum 

controle para coleta dos dados medidos pelo equipamento. 

 

Problemas Detectados: 

 

 Necessidade de manutenção do reservatório elevado; 

 Necessidade de uma estrutura adequada para dosagem do cloro e flúor; 

 Macromedidor implantado em local incorreto, ou seja, não foram respeitados os requisitos de 

instalação do equipamento. 

 

Conforme descrito, posteriormente será apresentado projeto existente contendo melhorias propostas no 

sistema de abastecimento de água do distrito incluindo Poço P05 e reservatórios.  
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Além disso, de acordo com informações da prefeitura, já existe processo licitatório em andamento (Pregão nº 

117/2014) para reforma, impermeabilização e pintura do reservatório elevado de concreto de 70 m³. 

Com relação à rede de distribuição, o distrito conta com um cadastro georreferenciado, elaborado pela 

empresa Sanetech em dezembro de 2.010, que apresenta para cada trecho de suas redes as seguintes 

informações: diâmetro, material, peças e conexões e extensão. 

De acordo com o cadastro, o comprimento estimado total de rede é de aproximadamente 20 km. A malha de 

rede de distribuição é quase totalmente constituída por tubulações de PVC de 50 mm de diâmetro. 

 

 

Tabela 14: Características da rede de distribuição de água - Distrito

Material Diâmetro (mm) Extensão (m) %

50 594,83 100,00%

Total F°F° 594,83 100,00%

100 1.728,65 9,00%

150 1.002,36 5,22%

50 15.579,03 81,11%

75 898,03 4,68%

Total PVC 19.208,07 100,00%

19.802,90 100,00%Extensão total das redes

F°F°

PVC
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5. DIAGNÓSTICO DAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS EXISTENTE 

 

O atual sistema de esgotos sanitários da sede do município de Pitangueiras e de seu distrito, Ibitiúva, é 

administrado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de agricultura, indústria, comércio e 

meio-ambiente e do Departamento de Água e Esgoto do Município (DAE).  

 

5.1. Sede 

 

Bacias de esgotamento 

 

No município de Pitangueiras existem duas Bacias de Esgotamento, denominadas B1 e B2, conforme Figura 76.  

 

 

Figura 76: Delimitação das Bacias de Esgotamento do município 

Fonte: Projeto Cobrape/DAEE 

 

Embora se conheçam as áreas de cada Bacia, não existe estudo ou projeto contendo setorização de sub-bacias 

e medições ou controle de vazões necessárias para controle operacional das Estações Elevatórias existentes no 

município e que serão descritas posteriormente. 
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Redes de coleta de esgoto: redes coletoras, coletores troncos e interceptores 

 

O sistema de esgotamento sanitário que atende o município de Pitangueiras é composto por redes coletoras, 

coletores-tronco, interceptores, emissários e estações elevatórias, que atualmente atendem 100% da coleta do 

esgoto sanitário gerado pela área urbana do município. 

Como mencionado anteriormente, o município de Pitangueiras conta com um cadastro georreferenciado de 

redes coletoras e de afastamento de esgotos sanitários, que apresenta para cada trecho de suas redes as 

seguintes informações: diâmetro, material, localização dos PV’s (poços de visitas) e extensão, sendo ainda que 

para cada poço de visita existem informações referentes às suas profundidades, cota de nível da tampa e cota 

nível de fundo. 

De acordo com o cadastro técnico da rede de coleta e transporte dos esgotos do município, elaborado pela 

empresa MRF Consultoria Ltda em março de 2011, a extensão total das redes de água do município (Sede) é de 

aproximadamente 102 km e estão distribuídas conforme Tabela 15. 

 

 

Tabela 15: Características da rede de esgotamento sanitário (Sede) 

 

Observa-se na, que a manilha de barro predomina em mais de 90% dos materiais que compõem as redes. 

 

Ramais domiciliares 

 

De acordo com as informações fornecidas pelo CPD, em dezembro de 2013 o número total de ligações 

domiciliares de esgotos sanitários no município de Pitangueiras (Sede e distrito) era aproximadamente 10.625 

unidades, todos em manilha de barro. 

 

 

 

 

Material Diâmetro (mm) Extensão (m) %

100 62,91 0,07%

150 83.723,53 90,88%

200 5.480,18 5,95%

300 2.859,15 3,10%

Total MBV 92.125,77 100,00%

50 336,89 100,00%

Total PVC 336,89 100,00%

400 7.327,21 77,09%

600 2.177,16 22,91%

Total CC 9.504,37 100,00%

101.967,03 100,00%Extensão total das redes

MBV

PVC

CC
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Interceptores e emissários 

 

Toda a rede coletora de esgotos sanitários (coletores e coletores troncos) está interligada em interceptores e 

emissários situados nas margens esquerda e direita do Córrego das Pitangueiras. Todo o volume de esgotos 

coletados é lançado sem tratamento no Córrego das Pitangueiras em três pontos a jusante da área urbana. 

 

 

Figura 77: Ponto de lançamento do esgoto – emissário margem direita do Córrego das Pitangueiras 

 

 

Figura 78: Ponto de lançamento do esgoto – emissário margem esquerda do Córrego das Pitangueiras 

 

Esses interceptores e/ou emissários são constituídos em tubulação de concreto, com diâmetro DN 400 mm 

(margem esquerda) e DN 600 mm (margem direita), e representam 9,29% das redes. 

De maneira geral, as redes coletoras (interceptores e emissários) estão em estado precário devido à idade e à 

falta de manutenção. O pior caso é o emissário da margem direita do Córrego das Pitangueiras a jusante da Rua 

Ceará, que apresenta os seguintes problemas: 

 Tubulação descoberta; 

 Tubulação desalinhada, causando vazamentos; 

 Juntas quebradas e com vazamentos. 
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Figura 79: Tubulação descoberta – emissário margem direita do Córrego das Pitangueiras 

 

 

Figura 80: Tubulação descoberta – emissário margem direita do Córrego das Pitangueiras 

 

 

Figura 81: Tubulação desalinhada e com vazamento – emissário margem direita do Córrego das Pitangueiras 

 

Há um projeto existente de substituição de parte do interceptor e do prolongamento do emissário da margem 

esquerda do córrego das Pitangueiras que será apresentado posteriormente. Porém, ainda não há estudo ou 

projeto para implantação de melhorias no interceptor e emissário da margem direita do córrego. 
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Estação Elevatória de Esgotos 

 

O município de Pitangueiras conta com duas estações elevatórias que revertem os esgotos de parte de bairros 

do município para os interceptores/emissários do Córrego das Pitangueiras. 

A Figura 82 apresenta a localização de cada uma das elevatórias. 

 

 

Figura 82: Localização Estações Elevatórias de Esgotos 

 

 E.E.E. Avenida das Pitangueiras, cuja vazão é 60 m³/h; 

 E.E.E. Jardim Macedo, situada na Rua João Lordelo, esquina com Estrada Vicinal Matão, cuja vazão é 

na ordem de 30 m³/h. 

 

Embora se conheçam as áreas de cada bacia de esgotamento existente no município de Pitangueiras, não 

existem setorizações de sub-bacias e tão menos medições ou controle das vazões de entrada de esgoto em 

cada estação elevatória. Também não há históricos de que as estações elevatórias estejam operando de 

maneira insatisfatória ou inadequada, porém esse tema necessita ser revisado após a conclusão das 

delimitações das sub-bacias. Como se observa nas fotos abaixo, as duas estações elevatórias de esgoto do 

município se encontram em condições precárias de operação e suas vazões precisam ser revisadas. 
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Figura 83: Vista externa - EEE Jardim Macedo 

 

 

Figura 84: Poço de sucção da EEE Jardim Macedo 

 

 

Figura 85: Vista externa - EEE Avenida das Pitangueiras 
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Figura 86: Poço de visita localizado a montante da EEE Avenida das Pitangueiras 

 

 

Figura 87: Poço de sucção EEE Avenida das Pitangueiras 

 

As fotos acima mostram o estado de precariedade de cada estação elevatória que não possui segurança 

adequada à população, bem como aos operadores do DAE, no caso de manutenção. As fiações elétricas se 

encontram expostas e percebe-se que as bombas submersíveis são içadas com auxílio de corda de nylon. 

Também foi verificada a ausência de bombas reservas nas duas E.E.E.’s.  

Há um projeto existente, descrito posteriormente, que prevê a construção de uma nova elevatória para a 

Avenida das Pitangueiras. 

Como não há estudos ou projetos para melhoria da E.E.E. Jardim Macedo, recomenda-se a verificação das 

condições operacionais desta E.E.E. 

 

Poços de visita 

 

De acordo com informações da prefeitura do município, 30 % do número total dos PV’s do município 

apresentam problemas. 

 



  
 

 

Sanetech Engenharia e Meio Ambiente Ltda. - EPP 
Rua Nélio Guimarães, 86 - Alto da Boa Vista- CEP 14.025-290 - Fone: (16) 3441 1555/1556 - Fax: (16) 3441 1557 - Ribeirão Preto/SP  

sanetech@sanetechengenharia.com.br - www.sanetechengenharia.com.br 

85 

 
 

Tratamento de Efluentes 

 

Há no município de Pitangueiras duas bacias de esgotamento denominadas B1 e B2. Atualmente, todo efluente 

coletado das Bacias B1 e B2 é lançado “in natura” no Córrego das Pitangueiras.  

Há um projeto para a execução de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgoto no município, que já está 

aprovado pelos órgãos de controle ambiental, e será apresentado posteriormente. 

 

5.2. Distrito 

 

O sistema de esgotamento sanitário que atende o distrito Ibitiúva é composto por redes coletoras, coletores-

tronco, interceptores, emissários e estação de tratamento, que atualmente atendem 100% da coleta do esgoto 

sanitário gerado pelo distrito. 

Ibitiúva conta com um cadastro georreferenciado de redes coletoras e de afastamento de esgotos sanitários, 

que apresenta para cada trecho de suas redes as seguintes informações: diâmetro, material, localização dos 

PV’s (poços de visitas) e extensão, sendo ainda que para cada poço de visita existem informações referentes às 

suas profundidades, cota de nível da tampa e cota nível de fundo. 

De acordo com o cadastro técnico da rede de coleta e transporte dos esgotos, elaborado pela empresa MRF 

Consultoria Ltda em março de 2011, a extensão total das redes de água do distrito é de aproximadamente 14 

km e estão distribuídas conforme Tabela 16.  

 

 

Tabela 16: Características da rede de esgotamento sanitário (Distrito) 

 

Todo efluente gerado e coletado no distrito é encaminhado a ETE Ibitiúva que posteriormente faz o 

lançamento no Córrego do Cervo. 

A concepção do tratamento de esgotos do distrito é sistema australiano. A estação é composta por duas 

lagoas, sendo a primeira anaeróbia e a segunda facultativa. 

A prefeitura do município foi autuada pela CETESB, pelo auto de infração e imposição de penalidade de 

advertência nº 52000670, pois o efluente tratado pela ETE Ibitiúva não estava atingindo eficiência necessária 

para despejo no córrego. 

Para regularizar a situação da ETE e atender ao auto de infração imposto pela CETESB foi realizado estudo pela 

empresa MRF, em abril de 2013. 

Material Diâmetro (mm) Extensão (m) %

150 11.398,90 81,85%

200 331,95 2,38%

300 2.195,01 15,76%

Total MBV 13.925,86 100,00%

13.925,86 100,00%Extensão total das redes

MBV



  
 

 

Sanetech Engenharia e Meio Ambiente Ltda. - EPP 
Rua Nélio Guimarães, 86 - Alto da Boa Vista- CEP 14.025-290 - Fone: (16) 3441 1555/1556 - Fax: (16) 3441 1557 - Ribeirão Preto/SP  

sanetech@sanetechengenharia.com.br - www.sanetechengenharia.com.br 

86 

 
 

No estudo foram listados os problemas detectados na ETE: 

 

 Grande quantidade de vegetação na superfície das lagoas; 

 Vegetação alta na área das lagoas; 

 Grande quantidade de lodo acumulado nas lagoas; 

 Distribuição do fluxo de esgotos desigual na entrada da lagoa anaeróbia; 

 Ausência de tratamento preliminar. 

 

Inicialmente foi proposto no estudo, limpeza da vegetação acumulada na superfície das lagoas, limpeza da 

vegetação existente na área das lagoas e implantação do pré-tratamento.  

A prefeitura providenciou a limpeza da vegetação tanto na área da ETE quanto nas lagoas e a CETESB realizou 

novamente as análises do efluente tratado constatando que o tratamento ainda não atinge eficiência suficiente 

para lançamento do efluente no córrego. 

 

Registro fotográfico: 

 

 

Figura 88: Entrada do esgoto na lagoa anaeróbia 
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Figura 89: Lagoa anaeróbia 

 

 

Figura 90: Lagoa facultativa 
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6. ANÁLISE DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS EXISTENTES 

 

Os estudos e projetos existentes para o sistema de água esgoto foram disponibilizados pelo DAE e pela 

Secretaria de Infra Estrutura do município de Pitangueiras e estão relacionados abaixo. 

 

6.1. Projeto para elaboração dos serviços de levantamento cadastral dos sistemas de 

esgotamento Sanitário e de abastecimento de água do município de Pitangueiras/SP 

 

Projeto desenvolvido pela empresa MRF Consultoria Ltda. e compreendeu os seguintes serviços: 

 Levantamento cadastral do sistema de esgotamento sanitário do município (Sede); 

 Elaboração do mapa digitalizado do sistema do sistema de esgotamento sanitário do município (Sede); 

 Levantamento cadastral do sistema de abastecimento de água do município (Sede); 

 Elaboração do mapa digitalizado do sistema do sistema de abastecimento de água do município 

(Sede); 

 Levantamento cadastral do sistema de esgotamento sanitário do distrito (Ibitiúva); 

 Elaboração do mapa digitalizado do sistema do sistema de esgotamento sanitário do distrito (Ibitiúva). 

 

O levantamento cadastral do sistema do sistema de abastecimento de água do distrito Ibitiúva foi elaborado 

pela empresa Sanetech e está apresentado num projeto existente que será descrito a seguir.  

 

6.2. Plano interno para obtenção de outorga de direito de uso de recursos hídricos 

 

Em 2009, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente estabeleceu prazos, através de um 

cronograma enviado à Diretoria da Bacia do Pardo Grande do Departamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE), para apresentação da documentação necessária para regularização das outorgas de direito de uso de 

recursos hídricos do município de Pitangueiras. A Tabela 17 apresenta os prazos estabelecidos e a situação de 

cada unidade referente às documentações e regularização das outorgas no ano de 2.009. 
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Tabela 17: Prazos estabelecidos para obtenção de outorgas - 2009 

 

A Tabela 18 mostra a situação atual referente à obtenção de outorga de cada unidade do sistema de 

abastecimento de água de Pitangueiras e Ibitiúva. 

 

 

Tabela 18: Situação atual do processo de obtenção de outorgas 

 

6.3. Projeto de substituição da rede interceptora localizada na Rua Antônio Dias Guimarães 

e na Avenida das Pitangueiras 

 

Trata-se de um interceptor que também já apresenta projeto concluído e que terá a finalidade de transportar 

todo efluente coletado de parte da Bacia B1 até uma nova estação elevatória a ser construída em substituição 

a elevatória existente em uma área situada na Avenida das Pitangueiras, mais precisamente entre as ruas Rio 

de Janeiro e Israel Ferreira Vieira. A nova estação elevatória será responsável pelo recalque do efluente até 

outro interceptor existente de DN 400 mm situado na mesma avenida que também recebe outra parcela do 

esgoto gerado pela Bacia B1 que corresponde à área urbana, como se pode observar na Figura 91 

REQUERIMENTO DE OUTORGA PRRAZO DETERMINADO
DATA PARA OBTENÇÃO DA OUTORGA / 

APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

Poço P03 - Central Novembro / Dezembro 25/05/2010

Poço P11 - Jardim Leone 8 meses 17/11/2010

Poço P05 - Avenida Saudade (Ibitiúva) 8 meses 17/11/2010

Poço P01 - Vila Caroni 18 meses Pendente

Poço P02 - Cimec 19 meses Pendente

Poço P05 - Jardim Bela Vista 19 meses Pendente

Poço P09 - Jardim Veneza 19 meses Pendente

Poço P12 - Jardim Canadá 19 meses Pendente

Poço P01 - Matadouro (Ibitiúva) 18 meses Pendente

Captação de água superficial 18 meses Pendente

Relatório de Avaliação de Eficiência Novembro / Dezembro nov/09

Captação de água subterrânea

Descrição Situação atual

Poço P03 - Central Renovação de outorga - Protocolo: 01/08/2014

Poço P11 - Jardim Leone Renovação de outorga - Protocolo: 01/08/2014

Poço P05 - Avenida Saudade (Ibitiúva) Renovação de outorga - Protocolo: 01/08/2014

Poço P01 - Vila Caroni Solicitação de outorga - Protocolo: 11/07/2014

Poço P02 - Cimec Solicitação de outorga - Protocolo: 11/07/2014

Poço P05 - Jardim Bela Vista Solicitação de outorga - Protocolo: 11/07/2014

Poço P09 - Jardim Veneza Solicitação de outorga - Protocolo: 11/07/2014

Poço P12 - Jardim Canadá Solicitação de outorga - Protocolo: 11/07/2014

Poço P01 - Matadouro (Ibitiúva) Solicitação de outorga - Protocolo: 11/07/2014

Captação de água superficial
Prazo para obtenção de outorga: 6 meses após reforma e 

regularização da área da captação superficial

Captação de água subterrânea
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Figura 91: Projeto de substituição do Interceptor – Rua Antônio Dias Guimarães e Av. das Pitangueiras 

 

De acordo com o projeto elaborado pela Sanetech Engenharia e Meio Ambiente Ltda., a necessidade da 

substituição do Interceptor da Rua Antônio Dias Guimarães, está associada às seguintes condicionantes: 

 Em épocas de chuvas existem constantes extravasamentos nos poços de visitas e retorno de esgotos 

nas residências mais próximas da Avenida das Pitangueiras; 

 Mesmo na época de estiagem é verificado o afogamento dos poços de visita; 

 Na rede existente, existem trechos que apresentam pequena declividade, bem como trecho com 

declividade invertida; 

 A estação elevatória existente está instalada precariamente, sem nenhuma automação, com somente 

um conjunto moto-bomba instalado e em operação; 

 Devido à má qualidade do material dos tubos do interceptor e provavelmente do assentamento 

destes, ocorre uma grande infiltração de águas de chuva e, provavelmente, do lençol freático, que no 

local é muito raso. 

 

É importante ressaltar que em fevereiro de 2013, a Prefeitura Municipal de Pitangueiras apresentou junto à 

FUNASA – Fundação Nacional da Saúde, a documentação para o pleito de recursos da 2ª etapa do PAC2 para o 

projeto em questão. Após análise técnica da documentação apresentada, foram solicitadas pela FUNASA 

algumas adequações e complementações referentes ao projeto. Sendo assim, a empresa Sanetech 

providenciou a atualização deste projeto de substituição da rede interceptora de esgotos sanitários para 

atendimento das solicitações feitas pela FUNASA.  

Em 20/06/2013, a nova versão contendo as alterações solicitadas pela FUNASA, foi protocolada, porém após 

análise, o município não foi contemplado. Sendo assim, estão sendo estudadas pela prefeitura outras formas 

de obtenção de recursos para implantação das melhorias propostas no projeto em questão. 
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6.4. Projeto do prolongamento do emissário de esgotos sanitários existente na margem 

esquerda do córrego das Pitangueiras 

 

Projeto cuja finalidade é prolongar o emissário existente DN 400 mm situado junto à margem esquerda do 

Córrego das Pitangueiras, até próximo do PVP 1 do emissário do projeto da ETE (apresentado no próximo 

item), em um ponto próximo da Rua Artur Lucatto (Figura 92). 

 

 

Figura 92: Projeto do prolongamento do emissário de esgotos – Av. das Pitangueiras  

 

É importante ressaltar que em fevereiro de 2013, a Prefeitura Municipal de Pitangueiras apresentou junto à 

FUNASA – Fundação Nacional da Saúde, a documentação para o pleito de recursos da 2ª etapa do PAC2 para o 

projeto em questão. Após análise técnica da documentação apresentada, foram solicitadas pela FUNASA 

algumas adequações e complementações referentes ao projeto. Sendo assim, a empresa Sanetech 

providenciou a atualização deste projeto de prolongamento do emissário de esgotos sanitários às solicitações 

da FUNASA.  

Em 20/06/2013, a nova versão contendo as alterações solicitadas pela FUNASA, foi protocolada, porém após 

análise, o município não foi contemplado. Sendo assim, estão sendo estudadas pela prefeitura outras formas 

de obtenção de recursos para implantação das melhorias propostas no projeto em questão. 

 

6.5. Projeto para implantação do sistema de afastamento e tratamento de esgotos do 

município que prevê estação elevatória, linha de recalque, emissário de esgoto bruto por 

gravidade, estação de tratamento e emissário final 

 

Está prevista a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto para o município de Pitangueiras junto à 

rodovia Armando Sales Oliveira SP-322, ao lado esquerdo sentido Pitangueiras – Sertãozinho. A ETE será 
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responsável pelo tratamento do total dos esgotos gerados na sede. O projeto existente é referente ao 

Convênio Água Limpa nº 0.008/13, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 

Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos – SSRH, o DAEE – Departamento de Água e Energia Elétrica e a 

prefeitura do município. 

A área total disponibilizada para a implantação da ETE é de 5,07 ha, sendo que 4,03 ha destinados as unidades 

operacionais da ETE e, 1,04 ha à Área de Preservação Permanente. 

Devido a sua localização topográfica, está prevista a construção de uma estação elevatória de esgoto e uma 

linha de recalque que encaminhará o efluente até à ETE (Figura 93). 

 

 

Figura 93: Localização das unidades propostas no projeto da ETE Pitangueiras 

Fonte: RELATÓRIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO (RAM 4) - Volume I - Tomo 1.1 - COB-5080-PI-R4-01 

 

As unidades que compõem o processo de tratamento da ETE de Pitangueiras estão apresentadas na Tabela 19. 
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Tabela 19: Projeto ETE Pitangueiras – Fases e unidades do sistema proposto 

Fonte: RELATÓRIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO (RAM 4) - Volume I - Tomo 1.1 - COB-5080-PI-R4-01 

 

A Tabela 20 apresenta as principais informações referentes à Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque 

que foram projetadas pela COBRAPE e que tem a finalidade de encaminhar o efluente à ETE. 

 

 

Tabela 20: Características gerais – EEE e linha de recalque 

Fonte: RELATÓRIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO (RAM 4) - Volume I - Tomo 1.1 - COB-5080-PI-R4-01 

Item Unidade

Estrutura de tratamento primário, com peneira mecânica, vertedor Parshall, removedores 

mecânicos de areia e roscas transportadoras de areia

2 Reatores anaeróbios para vazão média de 40 l/s cada

2 Filtros biológicos aeróbios com diâmetro nominal de 15 m

2 Decantadores secundários com diâmetro nominal de 12 m

Estação elevatória de recirculação para os fi ltros biológicos

Estação elevatória de recirculação do lodo dos decantadores para a entrada dos reatores

Sistema de armazenamento e aplicação de hipoclorito de sódio

Câmara de contato

Estação elevatória de água de util idades

Reservatório de água de util idades

Sistema de distribuição de água de util idades

Emissário final e estrutura de lançamento no córrego Pitangueiras

Sistema de retirada de lodo dos reatores anaeróbios

Adensador com diâmetro de 6 m

Estação elevatória do lodo adensado para a centrífuga

Sistema de armazenamento, preparo e aplicação de polímeros

Casa de desidratação com centrífuga e caçamba

Guarita, administração, laboratório e almoxarifado

Sistema viário e de drenagem

Área de preservação permanente

Fase líquida

Fase sólida

Unidades complementares

Localização Próxima à Rodovia

Vazão início de plano (2011) 102,49 L/s

Vazão final de plano (2030) 130,14 L/s

Recalca para Estação de tratamento, através da LRF

N° de bombas 1 + 1

Potência total instalada (cv) 61

Altura manométrica (Hm – mca) 18,42

Desnível geométrico (m) 12,9

Material PRFV

DE (mm) 400

Extensão (m) 2.263,30

Estação Elevatória de Esgoto Final

Linha de Recalque Final
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Para o dimensionamento da Estação de Tratamento de Esgoto de Pitangueiras, foram adotadas as seguintes 

informações de projeto: 

 

Parâmetros de Projeto 

 

 População atendida (2011) = 35.890 habitantes; 

 População atendida (2020) = 39.268 habitantes; 

 População atendida (2030) = 45.572 habitantes; 

 Contribuição por habitante = 160 l/dia; 

 Coeficiente de retorno = 0,80; 

 Coeficiente de contribuição máxima diária k1 = 1,20; 

 Coeficiente de contribuição máxima horária k2 = 1,50; 

 Coeficiente de contribuição mínima diária k3 = 0,50; 

 Coeficiente de infiltração na rede coletora = 0,0001 l/s.m; 

 Carga Orgânica = 54 g/hab.dia; 

 Sólidos Suspensos = 60 g/hab.dia. 

 

Vazões de Projeto 

 

Os valores obtidos e considerados para o dimensionamento da ETE obedecem a Tabela 21. 

 

 

Tabela 21: Vazões de dimensionamento da ETE 

Fonte: RELATÓRIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO (RAM 4) - Volume I - Tomo 1.1 - COB-5080-PI-R4-01 

 

Cargas orgânicas 

 

A Tabela 22 apresenta as estimativas de carga orgânicas afluentes à ETE, que foram baseadas na população 

atendida e na vazão média, demonstradas anteriormente.  

 

Média Mínima
Máxima 

diária

Máxima 

horária
Média Mínima

Máxima 

diária

Máxima 

horária

2011 53,17 26,59 63,8 95,71 6,79 59,96 33,37 70,59 102,49

2020 58,17 29,09 69,81 104,71 7,42 65,6 36,51 77,23 112,14

2030 67,51 33,76 81,02 121,53 8,62 76,13 42,37 89,63 130,14

Sanitária

Vazões (l/s)
Ano

Vazão de 

infiltração 

(l/s)

Total

Vazões (l/s)
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Tabela 22: Cargas orgânicas afluentes a ETE 

Fonte: RELATÓRIO FINAL DO PROJETO EXECUTIVO (RAM 4) - Volume I - Tomo 1.1 - COB-5080-PI-R4-01 

 

O município já possui posse da área da construção da ETE (Matrícula nº 15.287), Licença Prévia/Instalação nº 

52000193 emitidas pela CETESB, matrículas de posse e titularidade das áreas para implantação das obras, 

tornando-as como servidão pública de passagem dos emissários de esgoto, em atendimento as exigências do 

Item 04 do Anexo I – Plano de Trabalho, disposto no 3º Parágrafo do referido convênio.  

Para passagem do emissário de esgotos pela Rodovia Armando Sales de Oliveira (SP-322) até a futura ETE é 

necessário elaboração de projeto de acordo com as solicitações exigidas pela ARTESP – Agência de Transportes 

do Estado de São Paulo. Este projeto já foi contratado pela prefeitura e está em fase de execução pela empresa 

Sanetech Engenharia. 

 

6.6. Estudo hidráulico para implantação de melhorias no sistema de abastecimento de 

água do distrito Ibitiúva 

 

Estudo elaborado pela Sanetech em 2.010 contendo o diagnóstico da situação atual e projeto para otimização 

do sistema de abastecimento de água do distrito. 

Ano
Carga Orgânica média 

(kgDBO5/dia)

Concentração média da 

Carga Orgânica (mgDBO5/l)

2010 1.917 374,13

2011 1.938 374,13

2012 1.959 374,13

2013 1.981 374,13

2014 2.002 374,13

2015 2.024 374,13

2016 2.043 374,13

2017 2.062 374,13

2018 2.081 374,13

2019 2.101 374,13

2020 2.120 374,13

2021 2.152 374,13

2022 2.185 374,13

2023 2.217 374,13

2024 2.251 374,13

2025 2.284 374,13

2026 2.319 374,13

2027 2.353 374,13

2028 2.389 374,13

2029 2.425 374,13

2030 2.461 374,13
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A proposta do projeto é desativar o poço P01, manter em operação apenas o poço P05, desativar todos os 

reservatórios existentes e implantar um novo reservatório metálico apoiado, com capacidade de 300 m³, 

abastecendo a rede de distribuição por bombeamento. 

 

 

Tabela 23: Croqui do sistema de abastecimento de água proposto para o distrito Ibitiúva 

Fonte: Relatório 01 rev.02 do Projeto 

 

É importante ressaltar que nesse estudo também foi elaborado o cadastro das redes de água contemplando os 

seguintes serviços: 

 Levantamento cadastral do sistema de abastecimento de água do distrito (Ibitiúva); 

 Elaboração do mapa digitalizado do sistema de abastecimento de água do distrito (Ibitiúva); 

 

O reservatório de capacidade 300 m³ já foi implantado no município, porém, conforme informado pela 

prefeitura, ainda não há uma data para implantação das novas regras operacionais propostas no projeto em 

questão.  

 

6.7. Atendimento ao auto de infração imposto pela CETESB ao sistema de tratamento de 

esgotos de Ibitiúva 

 

Conforme apresentado anteriormente, para regularizar a situação da ETE Ibitiúva e atender ao auto de infração 

e imposição de penalidade de advertência nº 52000670 imposto pela CETESB foi realizado estudo pela empresa 
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MRF, em abril de 2013. 

No estudo foram listados os problemas detectados visualmente na ETE, os problemas relacionados ao acúmulo 

de lodo nas lagoas e a proposição de melhorias ao sistema atual. 

As melhorias propostas foram as seguintes: 

 

Lagoa anaeróbia 

- Retirada de toda camada vegetal que se encontra sobre a lagoa; 

- Retirada do lodo sedimentado na lagoa; 

- Após a retirada, o lodo deve ser tratado e disposto em aterro conforme sua classificação. 

 

Lagoa facultativa 

- Retirada de toda camada vegetal que se encontra sobre a lagoa; 

- Retirada do lodo sedimentado na lagoa; 

- Após a retirada, o lodo deve ser tratado e disposto em aterro conforme sua classificação. 

 

Área da ETE 

- Limpeza de toda área da ETE; 

- Alteração da tubulação de chegada à ETE distribuindo igualmente a vazão na entrada da lagoa; 

- Implantação de tratamento preliminar. 

 

É importante ressaltar que este estudo também contém o projeto do tratamento preliminar proposto. 

 

Foi apresentado no item referente à ETE Ibitiúva que a limpeza da vegetação na área das lagoas e na superfície 

das lagoas já foi realizada.  

De acordo com os resultados das novas análises do efluente tratado feitas pela CETESB, para regularizar a 

situação da ETE a prefeitura do município deverá providenciar a implantação do tratamento preliminar e 

limpeza do lodo das lagoas, que conforme informações da secretaria responsável, a data para essas atividades 

serão definidas no início de 2.015. 
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7. DIAGNÓSTICO TÉCNICO OPERACIONAL DOS RECURSOS E PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PARA 

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS 

SANITÁRIOS 

 

7.1. Operação e manutenção dos sistemas 

 

Operação e manutenção do sistema de abastecimento de água – Sede e Distrito: 

 

A operação do sistema de abastecimento de água da Sede é realizada por uma equipe composta por 12 

pessoas, sendo 04 na captação, 04 na ETA e 04 no Centro de Reservação Vila Caroni. Com relação à 

manutenção, a equipe é formada por 05 pessoas. 

Existe outra equipe, formada por 04 pessoas que é responsável pela operação do sistema de abastecimento de 

água do Distrito. Com relação à manutenção, o distrito conta com 01 pessoa e quando há necessidade, a 

equipe da sede dá apoio nos serviços do distrito. 

Todas as equipes são gerenciadas por um único coordenador e suas principais funções são: 

 Consertos de vazamentos, desobstruções e lavagens de redes de água; 

 Atendimento às reclamações de falta de água; 

 Revisão e manutenção de hidrantes; 

 Manutenção de válvulas e registros; 

 Remanejamentos de redes e ramais domiciliares; 

 Pequenos reparos em reservatórios; 

 Manutenção dos locais onde estão instalados os poços e reservatórios; 

 Conserto de equipamentos, como bombas instaladas em poços. 

 

Para realização das funções relacionadas, as equipes dispõem dos seguintes veículos: 

 02 peruas Kombi; 

 01 caminhão para transporte de água potável; 

 01 caminhão para transporte de água bruta. 

 

Com relação a ETA os funcionários da equipe trabalham em escala de revezamento, e suas principais funções 

são: 

 Manutenção do prédio; 

 Revisão e conserto de equipamentos; 

 Controle de abertura e fechamento de válvulas de manobra do sistema; 

 Limpeza de filtros e decantadores; 
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 Controle e dosagem de cloro, flúor e floculantes. 

 

A ETA dispõe de um veículo de serviço tipo pick-up marca VW modelo Saveiro. 

 

Operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário – Sede e Distrito: 

 

A manutenção do sistema de esgotamento sanitário é formada por 05 pessoas, dentre elas um coordenador. 

Suas principais funções são: 

 Construção, reparação e limpeza de poços de visita; 

 Reforma, ampliação e manutenção da rede coletora de esgoto; 

 Implantação de novas redes; 

 Troca de tampas de poços de visita; 

 Desentupimentos de redes; 

 Conserto de equipamentos, como bombas instaladas em estações elevatórias. 

 

Para realização das funções relacionadas, as equipes dispõem dos seguintes veículos: 

 01 caminhonete marca Chevrolet, modelo D10; 

 01 veículo marca VW, modelo Voyage. 

 

7.2. Controle de qualidade da água 

 

O laboratório da ETA conta atualmente com uma Engenheira Química, uma Química e uma estagiária. 

As análises realizadas seguem a portaria 2.914, de 12 de Dezembro de 2.011 e o plano de amostragem 

determinado pela ANVISA, onde estão descritas as análises a serem realizadas durante o ano para a sede e o 

distrito, conforme Figura 94 e Figura 95. 
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Figura 94: Plano de amostragem 2.014 - Sede 
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Figura 95: Plano de amostragem 2.014 - Ibitiúva 

 

Para o ano de 2.015 o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para consumo humano 

determinou um novo plano de amostragem que deverá ser seguido pela prefeitura. 

São realizadas diariamente no laboratório da ETA, análises físico-químicas (turbidez, cor, pH, cloro e flúor), a 

cada 02 (duas) horas da água tratada na ETA, duas vezes ao dia da água dos poços da Sede e uma vez ao dia da 

água dos poços do distrito. Além disso, as análises microbiológicas, feitas por empresa terceirizada, são 

realizadas duas vezes por semana na água da ETA e uma vez por semana da água dos poços.   

 

7.3. Hidrometria 

 

O setor responsável pela administração do setor Hidrometria é o DAE e os leituristas são coordenados pelo 

chefe de operação e manutenção dos sistemas de água e esgoto. 

A leitura dos hidrômetros da sede está sendo realizada mensalmente por apenas 01 leiturista e 02 funcionários 

da prefeitura que dão suporte ao leiturista. A leitura dos hidrômetros de Ibitiúva é feita mensalmente por 01 

funcionário do setor administrativo da prefeitura. A prefeitura informou que as leituras estão atrasadas de 15 a 

30 dias e que o ideal para que o atraso não ocorra é ter uma equipe de 05 leituristas, sendo 04 para a sede e 01 

para o distrito. 

As leituras são coletadas por palm tops e as faturas são impressas na hora e a entrega é simultânea, porém 
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devido ao atraso acumulado não existe consistência do resultado mensal final. Os dados coletados também são 

transferidos para o CPD (Centro de Processamento de Dados) onde serão processados. 

Não há divisão de ligações por categorias, ou seja, todas as ligações da sede e do distrito são cadastradas como 

residenciais. 

 

No programa de leitura dos palm tops, as ocorrências são classificadas em: 

 

 Leitura normal 

 Sem hidrômetro 

 Hidrômetro avariado 

 Portão fechado 

 Hidrômetro trocado (Quando foi trocado recentemente) 

 Acesso impedido / Leitura impedida 

 Hidrômetro a zero (hidrômetro novo com leitura zero) 

 Casa fechada 

 Ligação não localizada 

 Consumo corrigido 

O sistema está programado para, no momento da leitura, detectar um consumo 30% maior ou menor 

do que a média demandada pelos usuários. Quando é detectado consumo maiores ou menores que a 

faixa citada o leiturista deveria proceder a uma inspeção visual na ligação relatando alguma das 

ocorrências listadas acima, ou suspeita de ligação inadequada (by pass, fraude no hidrômetro ou no 

cavalete, ligação alternativa, etc.). Constatada a irregularidade, o leiturista deveria comunicar o 

responsável pelo setor para análise e solução do problema. Porém, raramente isso ocorre. 

 

Embora existam evidências da ocorrência de fraudes no sistema, o município não possui uma política de 

fiscalização e controle das mesmas.  

 

A Tabela 24 o consumo de água mensal (Sede e Distrito) no período de um ano (2.013). 
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Tabela 24: Consumo mensal micromedido - ano 2.013 (Sede e distrito) 

 

Após análise da tabela, pode-se observar que os meses de Julho, Agosto e Setembro possuem um consumo 

atípico quando comparados aos demais meses. De acordo com informações da prefeitura, em alguns casos a 

leitura é feita incorretamente e o relatório é emitido com erro, ou seja, esses valores devem ser 

desconsiderados para futuros cálculos. O acerto com o consumidor é pessoal, manual, sem qualquer regra. 

Assim, os dados de micromedição apresentados são inconsistentes e não confiáveis.  

 

7.4. Centro de Processamento de Dados 

 

O CPD (Centro de Processamento de Dados) é compartilhado por todos os setores da prefeitura, sendo 

também responsável pelo processamento dos dados coletados na leitura, assim como pela emissão de 

relatórios de faturamento e controle de inadimplência. 

 

Mês

Consumo Sede 

(m³/mês)

Consumo Distrito 

(m³/mês)

Janeiro 215.940 18.342

Fevereiro 220.294 21.372

Março 203.175 20.062

Abril 206.930 18.674

Maio 209.052 21.975

Junho 198.648 18.293

Julho 3.525.055 140.680

Agosto 853.500 227.741

Setembro 632.080 40.076

Outubro 212.219 20.024

Novembro 213.725 20.600

Dezembro 193.879 15.119

Ano 2013
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8. DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO E COMERCIAL DOS RECURSOS E PROCEDIMENTOS 

ASSOCIADOS À ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

8.1. Estrutura organizacional 

 

O atual sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da sede do município de Pitangueiras e 

de seu distrito, Ibitiúva, é administrado pela Prefeitura Municipal, através do DAE. O DAE é um departamento 

que responde diretamente à Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente e à 

Prefeitura. 

Não existe atualmente uma estrutura organizacional bem definida para o sistema. Não há departamentalização 

e as funções e cargos dos funcionários não são bem estruturados. 

O organograma abaixo representa, de forma simplificada, a estrutura organizacional existente. 
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Figura 96: Organograma 
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8.2. Procedimentos administrativos e comerciais associados à estrutura organizacional 

existente 

 

 Cobranças e cortes 

 

No município de Pitangueiras não existe uma política de controle de inadimplência referente aos serviços de 

água e esgoto do município.  

O DAE, em parceria com a secretaria de Meio Ambiente e a Vigilância Sanitária do município, realiza um 

trabalho de conscientização da população quanto ao uso racional dos recursos hídricos através de diversos 

meios: panfletos, palestras em escolas, dicas em jornal, entre outros. Isto não impede a falta de 

comprometimento da grande maioria dos munícipes com o uso da água de forma racional e tão menos com o 

pagamento de suas contas. 

A prefeitura notifica os devedores a fim de regularizar seus pagamentos. Como não existe política de corte do 

fornecimento, o munícipe não é forçado ao pagamento e regularização de sua situação. 

Quanto ao sistema tarifário, não existe cobrança por categoria de ligação. A estratificação das categorias 

existentes é realizada somente por faixa de consumo para todas as ligações de água. O DAE não soube 

responder e tão menos quantificar o número de ligações residenciais, comerciais e industriais de pequeno 

porte. Todas as ligações são cadastradas como residenciais, atualmente. 

O Decreto Municipal 3.403 de 21/01/2014 estabelece e atualiza os valores para o cálculo das tarifas dos 

serviços de água e esgoto prestados pelo município, como demonstra a Tabela 25. 

 

 

Tabela 25: Tarifas de água por faixas de consumo 

 

Para consumos de água na faixa de 0 a 15m³, é cobrada uma tarifa fixa de R$ 12,02, já inclusos os serviços de 

Consumo R$/m³

16 a 30 m³ 1,05

31 a 40 m³ 1,37

41 a 50 m³ 1,51

51 a 60 m³ 1,65

61 a 70 m³ 1,74

71 a 80 m³ 1,89

81 a 90 m³ 1,99

91 a 100 m³ 2,15

101 a 130 m³ 2,26

131 a 170 m³ 2,52

170 a 200 m³ 2,81

Acima de 200 m³ 3,06

Tarifas de água
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esgoto. Para consumos acima desta faixa, além do valor fixo de R$ 12,02 são cobradas as tarifas relacionadas 

na tabela para cada m³ que exceder 15m³. Por exemplo, se o consumo mensal for igual a 40 m³, o valor 

cobrado da tarifa de água será de R$ 46,27 (R$ 12,02 + 25 x R$ 1,37). A tarifa de esgoto corresponde a 50% do 

valor da tarifa de água. Considerando o mesmo exemplo, temos que a tarifa de esgoto a ser cobrada é de R$ 

23,14 (50% de R$ 46,27). 

A Tabela 26 a seguir mostra o histórico da micromedição por faixa de consumo (mês 12/2.013), com os 

respectivos valores de cobrança de cada faixa. 

 

 

Tabela 26: Histórico da micromedição por faixa de consumo – mês 12/2.013 
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 Atendimento ao Público 

 

O atendimento ao público para reclamações sobre falta de água, esclarecimento de dúvidas com relação às 

tarifas cobradas, solicitação de troca de hidrômetros, entre outros, é realizada no prédio do terminal rodoviário 

em salas específicas para este tipo de atendimento. 

O atendimento para renegociações de dívidas é realizado na Prefeitura. 

 

 Aprovação e implantação de novos empreendimentos 

  

O município está impedido de aprovar novos loteamentos até que seja emitida a Ordem de Serviço, pela 

Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, para a construção da ETE. Entretanto, não existem regras municipais 

específicas para aprovação de novos empreendimentos. Porém, foram implantados diversos loteamentos 

clandestinos no município e as residências construídas receberam aprovação da Secretaria de Obras. 

 

 Hidrometria 

 

Não existe política de substituição regular do parque de micromedição. 

Entre março de 2.010 até meados de 2.011 a prefeitura tentou estabelecer uma política de substituição dos 

hidrômetros, porém não foi dada continuidade. 

Atualmente os hidrômetros só são substituídos quando constatada alguma irregularidade ou solicitado pelo 

consumidor. 

Consta no CPD que desde março de 2.010 foram substituídos 4.868 hidrômetros em razão do descrito acima. 

Esses hidrômetros são fornecidos e instalados pelo DAE e cobrados do consumidor na fatura da conta de água. 

 

 

Para uma melhor precisão das leituras a Prefeitura estabeleceu, a partir de março de 2010, uma política de 

troca de hidrômetros, já que a idade média destes medidores era de 15 anos. Esta política foi executada até 

2.011 e após este ano só foram trocados hidrômetros quando solicitado pelos consumidores. 

Foi feito controle dos hidrômetros trocados até a atual data e o CPD forneceu o relatório de substituição dos 

equipamentos que contém data da troca, número de identificação da ligação e dados do consumidor. Nesse 

relatório emitido em novembro de 2.014 constam que 4.868 hidrômetros foram substituídos. 
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9. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

 

As receitas e despesas dos serviços de saneamento do município de Pitangueiras foram fornecidas pela 

prefeitura. A Tabela 27, a Tabela 28 e a Tabela 29 apresentam as receitas dos anos 2.011, 2.012 e 2.013 e a 

Tabela 30, a Tabela 31 e a Tabela 32 apresentam as despesas dos anos 2.011, 2.012 e 2.013. 

 

 

Tabela 27: Receitas dos serviços de saneamento - 2011 

 

 

Tabela 28: Receitas dos serviços de saneamento - 2012 
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Tabela 29: Receitas dos serviços de saneamento - 2013 
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Tabela 30: Despesas dos serviços de saneamento - 2011 
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Tabela 31: Despesas dos serviços de saneamento - 2012 
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Tabela 32: Despesas dos serviços de saneamento - 2013 

 

 

A Tabela 33 apresenta um resumo das informações apresentadas anteriormente. 
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Tabela 33: Comparativo de Receitas e despesas dos serviços de saneamento – anos 2011, 2012, 2013 e 2014 

 

De acordo com informações disponibilizadas pela prefeitura através dos demonstrativos de despesa/receita 

nota-se pela análise da Tabela 33 que o sistema de saneamento do município de Pitangueiras é deficitário, ou 

seja, as receitas não cobrem as despesas sendo necessário recorrer aos cofres municipais. 

 

Período Prevista / Orçada Autorizada Arrecadada / Realizada

Receitas R$ 1.371.000,00 - R$ 2.090.064,15

Despesas R$ 2.353.000,00 R$ 2.912.176,16 R$ 2.513.758,43

-R$ 423.694,28

Período Prevista / Orçada Autorizada Arrecadada / Realizada

Receitas R$ 1.811.000,00 - R$ 2.063.404,48

Despesas R$ 2.758.452,00 R$ 2.767.329,85 R$ 2.604.563,29

-R$ 541.158,81

Período Prevista / Orçada Autorizada Arrecadada / Realizada

Receitas R$ 1.977.400,00 - R$ 2.213.930,10

Despesas R$ 2.335.400,00 R$ 2.759.850,30 R$ 2.480.739,62

-R$ 266.809,52Comparativo

2011

Comparativo

2012

Comparativo

2013


