
DECRETO Nº 2600, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013

Aprova  o  Plano  Municipal  de  Saneamento  e  da 
outras providências.

MIGUEL VAZ  RIBEIRO,  Prefeito  Municipal  em  Exercício  de  Lucas  do  Rio 
Verde, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, em especial o artigo 54, inciso 
IV, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando  o  disposto  na  Lei  Municipal  n.º  2198  de  18  dezembro  de  2013 
( Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico);

D E C R E T A:

Art.  1º  Fica  aprovado o Plano Municipal  de  Saneamento  Básico,  na forma  do 
Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 23 de dezembro de 2013.

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal em Exercício

Luciane Bertinatto Copetti
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Pedro Fernandes de Goes
Diretor da Autarquia  Municipal -  SAAE
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, cuja elaboração é prevista 

na Lei n° 11.445/2007, resulta de um processo planejado e coordenado pela 

prefeitura municipal. A primeira reunião institucional realizada em 22 de 

setembro de 2010, teve como objetivo definir um plano de trabalho para a 

elaboração da minuta do PMSB, estabelecendo prazo de 120 dias para a 

consolidação da versão preliminar do Plano. 

A versão preliminar do Plano, coordenado pelo Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE) e acompanhado pelas secretarias de Meio Ambiente, Obras e 

de Planejamento, foi apresentado a população em audiência pública 

realizada no dia 22 de março de 2011 na câmara de vereadores. Esta 

audiência pública marcou o início da “VII Semana da Água”, tradicional 

evento organizado pelo SAAE, na ocasião entre os dias 22 e 27 de março de 

2011. 

Apesar da versão preliminar do Plano já considerar o conteúdo mínimo 

estabelecido pelo artigo 19 da Lei Federal n° 11.445 de 2007 e pela 

regulamentação através do artigo 25 do Decreto Federal n° 7217/2010, 

vislumbrou-se a necessidade de sua revisão, devido a publicação, em meados 

de 2011, dos resultados atualizados do censo demográfico IBGE/2010 e, em 

adição, também para adequação do PMSB, no âmbito do manejo de resíduos 

sólidos e limpeza urbana, compatibilizando-o quanto a Lei Federal n° 12.305 de 

2010 e respectivo Decreto Federal n° 7.404 de 2010. 

Em 2011, a prefeitura municipal, através do SAAE, procurou orientação junto a 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/MS, através da Superintendência 

Estadual de Mato Grosso – SUEST/MT, para esclarecimentos quanto a 

compatibilização do PMSB em relação a política nacional de resíduos sólidos 

(Lei n° 12.305/2010).  

Devido a esta busca constante de orientação por parte do município de Lucas 

do Rio Verde, e de outros municípios Mato-grossenses, em novembro de 2012 a 

FUNASA realizou uma “Oficina de Política e Plano Municipal de Saneamento 

Básico”. O evento foi realizado entre os dias 5 e 9 de novembro de 2012, pela 

SUEST/MT, nas dependências da Associação Mato-grossense dos Municípios 

(AMM). Na ocasião, membros do corpo técnico do SAAE participaram desta 

oficina e assimilaram experiências para a revisão e aprovação do Plano. 

O presente documento constitui a versão do PMSB resultante do processo 

descrito, contendo ainda sua atualização face à publicação do Censo 

Demográfico de 2010 e de novas infraestruturas construídas no município desde 

a sua versão preliminar datada de março de 2011. 

Destaca-se que a lógica adotada para a elaboração do PMSB é a de um 

planejamento que dá ênfase a uma visão estratégica de futuro. Nesse modelo, 

o futuro não é simplesmente uma realidade desenhada pela equipe de 

planejamento, abordagem esta usual no planejamento tradicional, que a 

adota a despeito de se saber que o planejador não dispõe da capacidade de 

influenciar todos os fatores determinantes desse futuro. O enfoque adotado, ao 

contrário, é o de procurar visualizar possíveis futuros, denominados de cenários, 
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a partir das incertezas incidentes, com base em sólida análise da situação atual 

e pregressa. Parte da premissa de que não é possível predizer o futuro, mas 

apenas fazer previsões de possibilidades, procurando reduzir os riscos das 

incertezas e propiciar ferramentas que facilitem a definição de estratégias. Esta 

metodologia converge com a adotada pelo governo federal na elaboração 

do PLANSAB. 

Busca superar, assim, uma visão determinista, de que seja possível projetar um 

futuro com base na extrapolação de tendências. A construção da visão 

estratégica com os diversos atores envolvidos procura assumir a complexidade 

dos processos de mudança, geradores de resistências e de conflitos, e ao 

mesmo tempo considera que a visualização do futuro, no horizonte de 

planejamento, é plena de incertezas e de alterações frequentes na realidade 

social, política e econômica. 

No PMSB foram definidos três cenários de planejamento, designados para 

efeito de identificação como Cenários 1, 2 e 3, tendo sido adotado o primeiro 

deles como o cenário de referência para o planejamento. 

Para este, foram estabelecidas metas e, visando atingi-las ao longo dos 20 anos 

de execução do PMSB, propostas macrodiretrizes e estratégias. 

Operacionalmente, foram ainda propostos programas para a política pública 

de saneamento básico, em um nível de discriminação ainda preliminar, já que, 

em uma próxima etapa, estes serão detalhados em maior profundidade. Os 

dois outros cenários são mantidos como balizadores para o monitoramento de 

tendências, alimentando ajustes dinâmicos do PMSB ao longo do seu período 

de execução. 

Para assegurar a eficácia da implementação do Plano, da forma como 

concebido, entende-se necessária a criação de instância permanente, no 

Governo Municipal, vinculada ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), 

que exerça rigoroso e contínuo monitoramento e avaliação do Plano e da 

política pública de saneamento básico em nível municipal, compreendendo o 

acompanhamento das metas, estratégias, programas e a ocorrência dos 

próprios cenários. Assim, será possível identificar desconformidades e acionar 

medidas para sua correção. 

Além disso, será possível identificar os rumos assumidos pela realidade futura, 

cotejando-a com os três cenários previstos e, caso constatado um forte 

distanciamento em relação ao cenário de referência, a implementação de 

ajustes no Plano, especialmente por ocasião de suas atualizações a cada 

quatro anos, conforme previstas em Lei. 

Para a elaboração do PMSB diversas etapas e atividades foram percorridas. No 

plano conceitual foi realizado um amplo diagnóstico da situação existente, 

através do levantamento de dados primários e secundários, obtidos 

respectivamente diretamente no município e através do corpo técnico 

municipal. Com base nessas informações foi possível estabelecer metas de 

curto, médio e longo prazos para o cenário de referência e consequente plano 

de investimentos para os programas, projetos e ações admitidos como 
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necessários para atingir a universalização dos serviços no horizonte legal de 20 

anos (2014-2034). 

Faz-se necessária ainda destacar uma definição central, que acompanha as 

várias abordagens do Plano: tratam-se dos conceitos de medidas estruturais e 

medidas estruturantes, com repercussões, sobretudo no planejamento futuro 

das ações. As primeiras correspondem aos tradicionais investimentos em obras, 

com intervenções físicas relevantes nos territórios, para a conformação das 

infraestruturas físicas de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas. São evidentemente necessárias para suprir o deficit 

de cobertura pelos serviços e a proteção da população quanto aos riscos 

epidemiológicos, sanitários e patrimoniais. Por outro lado, por medidas 

estruturantes são entendidas aquelas que fornecem suporte político e 

gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços. Encontram-se 

tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, em todas as suas dimensões, 

quanto na da melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física. 

Dessa forma, o PMSB procura deslocar o tradicional foco dos planejamentos 

clássicos em saneamento básico, pautados na hegemonia de investimentos 

em obras físicas, para um melhor balanceamento destas com medidas 

estruturantes, a partir do pressuposto de que o fortalecimento das ações em 

medidas estruturantes assegurará crescente eficiência, efetividade e 

sustentação aos investimentos em medidas estruturais. No horizonte do Plano, 

projeta-se a gradativa substituição dos esforços para a implantação de 

medidas estruturais para outros que valorizem fortemente as estruturantes, 

conforme destacado com maiores detalhes no documento. 

A estrutura desta versão do PMSB subdividiu o trabalho em 4 relatórios 

denominados “TOMOS”, sendo cada um específico para um dos temas a 

serem abordados pelo Plano, sendo: 

- TOMO 1: Plano Municipal de Abastecimento de Água – PMAA; 

- TOMO 2: Plano Municipal de Esgotamento Sanitário – PMES; 

- TOMO 3: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS;  

- TOMO 4: Plano Municipal de Drenagem Urbana - PMDU. 

Cada um dos quatro relatórios inicia-se com uma apresentação sumária das 

bases legais e dos princípios norteadores e orientadores para o 

desenvolvimento do Plano. Em seguida, apresenta-se a síntese da análise 

situacional do respectivo tema no município, composta pelos estudos e 

informações obtidas, dos programas e ações municipais, dos investimentos 

realizados, e pela avaliação político-institucional do setor. Nas seções seguintes 

são descritos os três cenários para a política de saneamento básico e 

mostradas as metas de curto, médio e longo prazo, por tema, para o cenário 

de referência. Após, apresenta-se a projeção das necessidades de 

investimento, por componente do saneamento básico, para o cumprimento 

das metas previstas. Posteriormente, são apontadas as macrodiretrizes, 

estratégias e os programas de governo entendidos como necessários para a 
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materialização efetiva, eficaz e eficiente do Plano. Finalmente, propõe-se a 

estrutura e os procedimentos visualizados para o monitoramento, avaliação 

sistemática e revisão do Plano. 
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CAPÍTULO 2 – BASES LEGAIS E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 21, ser competência da 

União “elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social” e “instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos”. 

A Lei nº 10.257/2001, em seu artigo 2º, traz como diretriz da Política Urbana a 

garantia, dentre outros, do direito ao saneamento e estabelece, também, a 

competência da União nas questões da Política Urbana. Conforme disposto no 

artigo 3º, o saneamento básico está incluído no rol de atribuições de interesse 

da política urbana. 

A Lei nº 8.080/1990, que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), trouxe como 

obrigação desse sistema promover, proteger e recuperar a saúde, englobando 

a promoção de ações de saneamento básico e de vigilância sanitária. A 

noção de saúde contemplada na Lei considera como seus fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Em diversas de 

suas definições e determinações, o saneamento básico assume papel central 

na política de saúde pública. Ou seja, o SUS reconhece explicitamente a 

importância do saneamento básico para a melhoria das condições de saúde 

da população. Além disso, a Lei nº 9.433/1997, que estabelece a política 

nacional de recursos hídricos, define como objetivo a garantia da 

disponibilidade de água para gerações futuras. 

A regulamentação da Lei nº 11.445/2007, que fixa as Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico (Decreto n° 7.217/2010), estabelece, por sua vez, nos 

artigos 24 e 25, que o titular do poder executivo municipal deverá elaborar o 

seu plano de saneamento básico, contendo no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, 

inclusive hidrológicos, e socioeconômicos e apontando as causas das 

deficiências detectadas; 

II - metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso 

universal aos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada 

a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

IV - ações para situações de emergências e contingências; e 

V - mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

A mesma Lei estabelece que os planos devam ser elaborados com horizonte 

de 20 anos, avaliados anualmente e revisados a cada quatro anos, 
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preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos 

plurianuais. 

No tocante ao objeto de abordagem do PMSB, recorre-se à Lei, que adota a 

definição de saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas 

e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 

nas áreas urbanas. 

Ao longo do período de elaboração do PMSB, instrumentos legais com 

importantes interfaces com o estudo, foram editados: o Decreto nº 7.217/10, 

que regulamenta a Lei nº 11.445/2007, e a Lei nº 12.305/10, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, bem como o Decreto nº 7.404/10, que a 

regulamenta. Dentre outras interfaces entre as legislações de saneamento 

básico e de resíduos sólidos, mencionem-se aquelas entre os planos de 

saneamento básico e os planos de resíduos sólidos. 

Com base nessas referências, foi, portanto, elaborado a presente versão do 

PMSB, visando disponibilizá-lo à sociedade e ao recebimento de críticas e 

sugestões, as quais, devidamente processados, resultarão na versão aprovada 

e final do PMSB. 

Em relação às competências institucionais, diversos órgãos no Governo 

Municipal, respondem por programas e ações em saneamento básico.  

Do ponto de vista operacional, o SAAE realiza a gestão dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos comerciais e domiciliares.  

O SAAE também é responsável pela elaboração de projetos, execução e 

fiscalização de obras dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

À Secretaria Municipal de Agrigultura e Meio Ambiente (SAMA) compete 

fiscalizar e licenciar empreendimentos de pequeno e médio porte quanto a 

geração de resíduos sólidos, bem como a implementação e 
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operacionalização dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

Também cabe a SAMA a elaboração de estudos e projetos no âmbito de 

resíduos sólidos comerciais, domiciliares, entulhos, pneus, embalagens de 

agrotóxicos, pilhas e baterias, fármacos, serviços de saúde, embalagens óleos 

lubrificantes e derivados de petróleo, além do monitoramento e recuperação 

de passivos ambientais. 

Compete a Secretaria de Infraestrutura e Obras (SIO) a elaboração de 

projetos, execução e fiscalização de obras de Drenagem Urbana. Também é 

competência desta secretaria a operação do sistema de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos de construção civil. 
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CAPÍTULO 3 – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Entender o futuro do saneamento básico no município supõe entender e 

conceituar seus fundamentos, seus pressupostos e as diferentes visões 

envolvidas. São definições que estão longe de serem neutras, embora 

essenciais para orientar o planejamento, que também não é neutro ou uma 

atividade sustentada apenas em métodos e técnicas. Muito ao contrário, cada 

escolha de caminhos, cada método, cada proposição, recebe a influência da 

visão de mundo e de sociedade, dos agentes sociais que se envolvem no 

processo participativo de planejamento. Entretanto, no PMSB, como em outros 

trabalhos desenvolvidos com rigor científico, empregam-se métodos visando 

reduzir, e não anular, por impossível, as subjetividades. 

Assim, a construção do PMSB não se reduz a um processo técnico-científico 

descontextualizado. Está envolto em um contexto social, político e econômico, 

dentre outros aspectos. A sua abertura para o social, ao buscar suporte 

conceitual em princípios fundamentais, possibilita explicitar distintas leituras e 

enfoques sobre a sociedade. Nesse sentido, a elaboração do Plano foi 

sustentada em princípios da política de saneamento básico, a maior parte 

deles presente na Lei nº 11.445/2007. Alguns se baseiam em conceitos que 

requerem precisão, sendo muitas vezes sem uma significação consensual pelos 

diversos autores que se ocuparam de discuti-los ou entre diferentes correntes 

teóricas. Neste capítulo, explicitam-se alguns princípios que orientaram a 

elaboração do Plano. 

A universalização do acesso é tributária de certa noção de igualdade, em que 

defende o acesso de todos aos bens e serviços produzidos na sociedade. Está 

presente no lema da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade) e nas promessas dos socialistas utópicos. Ainda que teóricos 

questionem a igualdade formal – estabelecida na superestrutura jurídico-

política de diversos países –, após a revolução burguesa, a possibilidade de os 

sujeitos defenderem a igualdade real pela luta política propiciou ganhos para 

as classes subalternas por meio de reformas. Sistemas de proteção social de 

caráter universal ou políticas públicas universais, a exemplo da saúde e da 

educação, desenvolveram-se nas sociedades capitalistas a partir da 

emergência do chamado estado de bem-estar social, especialmente nos anos 

1950 e 1960. Em contraste, o Brasil adotou um modelo de “estado 

desenvolvimentista”, que permitiu a ampliação de benefícios e serviços por 

intermédio da previdência social. Neste modelo, o Brasil estruturou-se 

historicamente de forma não universalista, no sentido da concessão de direitos 

não à totalidade da sociedade, mas a grupos sociais escolhidos, como forma 

de incorporar certas frações das camadas populares à arena política. Trouxe 

como consequência uma desigualdade sócio territorial estrutural no acesso aos 

serviços, que se agrava nos anos 1990, com a política de ajuste econômico e 

reforma do já precário estado de bem-estar social. 

No entanto, sobretudo após a Constituição Federal de 1988, a universalidade 

torna-se um princípio com ampla aceitação da sociedade. No caso do 

saneamento básico, tal preceito não foi historicamente a tônica ao longo das 

políticas implementadas, tendo sido consolidado apenas a partir da Lei nº 
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11.445/2007, que apresenta como primeiro princípio fundamental dos serviços 

de saneamento básico a universalização do acesso. A noção de 

universalidade remete à possibilidade de todos os brasileiros poderem alcançar 

uma ação ou serviço de que necessite, sem qualquer barreira de 

acessibilidade, seja legal, econômica, física ou cultural. Significa acesso igual 

para todos, sem qualquer discriminação ou preconceito. 

Contudo, para efeito da citada Lei, considera-se a universalização como a 

ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 

saneamento básico, o que pode soar contraditório com o conceito de acesso 

igual para todos. Sendo a universalidade atingida nas próximas décadas, 

estando assegurada a possibilidade de o acesso de todos aos serviços, 

questões relacionadas ao financiamento e à capacidade de pagamento 

podem colocar em questão a garantia do acesso universal. Além disso, o 

conceito de universalidade, em si mesmo, pode acarretar diferentes 

interpretações, que não encontram necessariamente consenso, como a 

discussão de se “saneamento para todos” deve incluir em sua abrangência 

também as atividades econômicas, e se essas também seriam dever do 

Estado. Por outro lado, considerando a noção de saneamento básico adotada 

na Lei nº 11.445/2007, a universalidade do acesso deve contemplar a 

integralidade dos componentes, isto é, abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Assim, não basta uma 

aceitação do princípio geral da universalidade, isoladamente, sendo que este 

deve ser conceituado de forma articulada com as noções de equidade e 

integralidade. 

Equidade, dentre as suas várias noções explicativas, pode ser entendida como 

a superação de diferenças evitáveis, desnecessárias e injustas. Embora 

reconhecendo que as desigualdades inaceitáveis e injustas mereçam 

correções, esse entendimento, muito presente em documentos de organismos 

internacionais, legitima o pagamento de serviços pelos que podem fazê-lo, 

restringindo a atuação dos serviços públicos e gratuitos exclusivamente para os 

pobres, política conhecida como focalização. Há que se distinguirem ainda as 

desigualdades nas condições e na qualidade de vida, de um lado, e as 

desigualdades no acesso e consumo de bens e serviços, de outro. No caso do 

saneamento básico, caberia separar, para efeito de análise, a qualidade de 

vida de uma população em um dado território, de um lado, e o acesso aos 

serviços, bem como à proteção do meio ambiente, de outro. Equidade pode 

ainda ser explicada como o igual tratamento para os iguais (equidade 

horizontal) ou como o tratamento desigual para desiguais (equidade vertical). 

Portanto, embora a igualdade seja um valor considerado importante, há 

situações em que ocorrem grandes desigualdades, como no acesso aos 

serviços de saneamento básico. A prestação de serviços às coletividades e a 

garantia do acesso aos bens coletivos, de acordo com as necessidades ou 

destacando um grupo ou categoria essencial que seria alvo especial da 

intervenção, possibilitaria oferecer mais recursos para os que mais precisam. 

Nesses casos, atender igualmente aos desiguais poderia resultar na 

manutenção das desigualdades, impedindo atingir a igualdade. Na realidade, 
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a questão posta procura demonstrar que a igualdade pode não ser justa, 

cabendo indagar: em nome de que padrão de justiça social as distintas 

racionalidades de distribuição de recursos utilizadas pelas políticas setoriais ou 

pelos níveis de governo são formuladas? Com vistas, sobretudo, à distribuição 

de recursos, a noção de equidade se impõe. Admite, em tese, a possibilidade 

de atender desigualmente os que são desiguais, priorizando aqueles que mais 

necessitam para que se possa alcançar a universalização dos serviços. 

O tema da integralidade, no caso do saneamento básico estabelecido como 

o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos 

serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na 

conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e 

resultados (Lei nº 11.445/2007), tem sido utilizado como noção, conceito, 

princípio, diretriz operacional, imagem, objetivo, proposição política, ideia, ou 

“conceito em estado prático”. Reconhece-se que uma definição completa, 

precisa e unívoca de integralidade não é tarefa simples, podendo se abordar 

a integralidade a partir de quatro eixos: eixo das necessidades, relacionado ao 

acolhimento e resposta às demandas das populações; eixo das finalidades, 

referente aos graus e modos de integração entre as ações; eixo das 

articulações, ou graus e modos de composição de saberes interdisciplinares, 

equipes multiprofissionais e ações intersetoriais no desenvolvimento das ações e 

estratégias; eixo das interações, relacionado à qualidade e natureza das 

interações intersubjetivas no cotidiano das práticas. Para o campo do 

saneamento básico, cabe destacar, especialmente, o eixo das articulações, 

pois pode favorecer a combinação de distintas abordagens, inclusive 

mediante ação intersetorial. O sistema integral permitiria o entrosamento entre 

as diversas partes que compõem o todo, além de incorporar políticas, 

programas e práticas. O caráter sistêmico e integral do conjunto das 

intervenções contribuiria para assegurar maior efetividade, pois poderia atuar 

sobre as manifestações fenomênicas, os nós críticos e acumulações que as 

geram, assim como sobre as regras básicas que compõem a sua estrutura. 

Portanto, ao se pensar o setor de saneamento básico, pode-se admitir que a 

integralidade, como uma diretriz da Lei, poderia orientar a estruturação de 

programas, políticas e sistema, bem como a organização de instituições e 

serviços: trata-se de dispositivo político que habilita os sujeitos nos espaços 

públicos a encontrarem novos arranjos sociais e institucionais. 

Já a intersetorialidade buscaria se sintonizar com a atual metamorfose na 

estrutura do conhecimento disciplinar que, com a profundidade alcançada 

pelas especialidades, tem impulsionado a ciência a percorrer mais uma volta 

da espiral, em busca de visões transversais dos fenômenos, que permitam 

considerá-los em sua complexidade e interdependência. E, como decorrência, 

também a organização do Estado moderno, estruturado inicialmente sob o 

modelo disciplinar, dá mostras de necessidade de mudanças para alcançar 

maior efetividade na sua ação. O saneamento básico, como campo de 

políticas e de gestão públicas, reflete essa movimentação paradigmática. A 

gestão fragmentada de seus componentes e desarticulada de outros campos 

de ação pública tende a dificultar a resposta aos reptos do desenvolvimento 

social. Dessa forma, a introdução da transversalidade para promover a 
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articulação matricial das estruturas setoriais e a intersetorialidade, com o 

compartilhamento e o diálogo entre tecnologias e práticas setoriais, são 

estratégias que visam a preparar o Estado para o processo de metamorfose 

das instituições. A lógica vigente, de restringir tomadas de decisão que afetam 

uma gama tão ampla de interesses e serviços públicos, como é o saneamento 

básico, apenas à prestação dos serviços, sem considerar todas as interrelações 

com a gestão ambiental, a gestão dos recursos hídricos e o uso e ocupação 

do solo, entre outras interfaces, gera distorções. Essas conexões estão vivas nos 

territórios, mas têm pouca acolhida nas estruturas setorializadas de sua gestão, 

embora já comecem a ser acolhidas nos instrumentos legais do País 

relacionados ao setor. Uma prática intersetorial suporia vincular análises, 

planos, programas, decisões e ações a territórios, onde todas as questões se 

vivificam e mostram suas interdependências. 

A sustentabilidade dos serviços, a despeito das diversas significações atribuídas 

ao termo, seria assumida pelo menos a partir de quatro dimensões: a 

ambiental, relativa à conservação e gestão dos recursos naturais e à melhoria 

da qualidade ambiental; a social, relacionada à percepção dos usuários em 

relação aos serviços e à sua aceitabilidade social; a da governança, 

envolvendo mecanismos institucionais e culturas políticas, com o objetivo de 

promoção de uma gestão democrática e participativa, pautada em 

mecanismos de prestação de contas; e a econômica, que concerne à 

viabilidade econômica dos serviços. Um tipo ideal de modelo sustentável de 

gestão de serviços de saneamento básico privilegiaria as escalas institucionais 

e territoriais de gestão; a construção da intersetorialidade; a possibilidade de 

conciliar eficiência técnica e econômica e eficácia social; o controle social e a 

participação dos usuários na gestão dos serviços; e a sustentabilidade 

ambiental. Ainda que a Lei nº 11.445/2007 remeta às diversas dimensões da 

sustentabilidade, especificamente na dimensão econômica estabelece que os 

serviços públicos devam ter a sustentabilidade assegurada, sempre que 

possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços. Entretanto, o 

PMSB aponta que a cobrança aos usuários pela prestação dos serviços não é 

e, em muitos casos não deve ser, a única forma de alcançar sua 

sustentabilidade econômico-financeira. Essa seria de fato assegurada quando 

recursos financeiros investidos no setor sejam regulares, estáveis e suficientes 

para o seu financiamento, e o modelo de gestão institucional e jurídico-

administrativo adequado. 

Para o caso de Lucas do Rio Verde, considerando que a universalização ainda 

requererá significativa soma de recursos, sobretudo em áreas onde os 

investimentos foram exíguos durante o processo evolutivo municipal (esgoto, 

resíduos sólidos e drenagem), e que o apoio à gestão é claramente fator 

limitante à sustentabilidade dos serviços, a continuidade da presença do 

Estado mostra-se essencial. No entanto, a transferência das ações públicas 

exclusivamente para as forças de mercado e para a busca do mais valor 

poderá ser considerada devido a necessidade de superação dos desafios da 

universalização. 
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Outro princípio relevante para o planejamento da área de saneamento básico 

refere-se à participação e controle social ou a democratização da gestão dos 

serviços. A gestão dos serviços de saneamento é tradicionalmente relegada à 

dimensão técnico-administrativa e artificialmente separada dos processos 

socioeconômicos e políticos que estruturam, dão marco e até determinam a 

forma como estes serviços são organizados e geridos. Portanto, a construção 

de relações entre cidadania, governabilidade e o controle e a participação 

social, vislumbrando avançar na instituição de práticas democráticas 

substantivas, corresponde a uma tarefa complexa, em decorrência, em parte, 

da própria natureza do tema, localizado no limiar entre o campo político e o 

campo técnico, ambos com suas múltiplas dimensões e contradições internas. 

Por fim, aspecto que merece cuidadosa atenção diz respeito à matriz 

tecnológica que orienta o planejamento e a política setorial. Planejar o 

saneamento básico no Município, com um olhar de longo prazo, 

necessariamente envolve a prospecção dos rumos tecnológicos que o setor 

pode – ou deve – trilhar. Tal questão envolve diferentes dimensões. Por um 

lado, cabe à política de saneamento básico identificar tendências, segundo as 

quais a matriz tecnológica do saneamento vem se moldando, o que supõe 

também procurar enxergar novos conceitos, ainda que sejam antigas 

formulações em novas roupagens, ou novos desafios que pressionam no 

sentido de mudanças paradigmáticas. Neste sentido, temas como a 

sustentabilidade, a gestão integrada das águas urbanas, o saneamento 

ecológico e o combate às mudanças climáticas globais podem ser evocados 

como exemplos. De outro lado, pode significar, ativamente, enxergar qual 

padrão tecnológico deve ser apoiado e incentivado, inclusive prevendo-se 

movimentos de transição ao longo do período de planejamento, na direção 

das trajetórias mais desejáveis daquela política. Deve-se ter claro ainda que a 

matriz tecnológica predominante, ou a ser induzida pelo planejamento em 

saneamento básico, não é livre de valores, incorporando a noção de 

sustentabilidade que lhe dá suporte, a visão de participação da comunidade 

e da diversidade sociocultural, bem como os princípios de universalidade, 

equidade, integralidade e intersetorialidade, entre outros conceitos. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE SITUACIONAL DO SAA 

1 INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

1.1 Descrição Sumária e Relatório Fotográfico 

1.1.1 Captação 

O sistema de abastecimento de água no município de Lucas do Rio Verde é 

alimentado 100% através de aquífero subterrâneo. A água é captada através 

de 14 Poços Tubulares (PTs) nutridos de bombas submersíveis de múltiplos 

estágios instaladas em profundidades variadas de acordo com a localização e 

porte dos PTs. 

Segundo dados do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), há uma 

moderada variação entre os níveis de instalação das bombas nos PTs, variando 

entre 57 a 90 m de profundidade. 

Porém, há uma variação considerável na produção de cada unidade, entre 35 

a 150 m³/h. Sendo esta variação função do nível estático do lençol freático, da 

transmissividade do solo e da capacidade das bombas. Desta forma, a 

capacidade nominal total de produção de água no município é atualmente 

da ordem de 1.065 m³/h.  

A correlação h entre potência (CV) e vazão (m³/h) apresenta uma variação 

de 68,5 %, sendo o PT-15 o mais eficiente com h = 0,225 CV.(m³/h)-1 , e o PT-05 o 

menos eficiente, apresentando h = 0,714 CV.(m³/h)-1. 

Ainda, de acordo com os dados obtidos, 35,7 % dos sistemas apresentam 

partida direta, sendo que para os sistemas acima de 10 CV, 30,8 % são 

acionados diretamente, sem dispositivo de amortecimento (Soft Starter). 

 

QUADRO 1.1 Dados do PT-01 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.2 Dados do PT-02 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.3 Dados do PT-04 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.4 Dados do PT-05 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.5 Dados do PT-07 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.6 Dados do PT-09 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.7 Dados do PT-10 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.8 Dados do PT-11 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.9 Dados do PT-12 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.10 Dados do PT-13 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.11 Dados do PT-14 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.12 Dados do PT-15 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.13 Dados do PT-16 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.14 Dados do PT-17 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

1.1.2 Reservação 

O sistema de reservação municipal conta com 8 reservatórios atualmente em 

operação. A capacidade nominal de armazenamento destas unidades varia 

entre 20 m³ a 4.000 m³, sendo observado uma capacidades total de 

armazenamento de 11.270 m³. 
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QUADRO 1.15 Dados do RAP-01 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

QUADRO 1.16 Dados do RAP-02 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.17 Dados do RAP-03 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

QUADRO 1.18 Dados do RAP-04 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.19 Dados do RAP-05 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

QUADRO 1.20 Dados do RAP-06 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.21 Dados do RAP-07 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

QUADRO 1.22 Dados do RAP-08 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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1.1.3 Tratamento 

Segundo dados do setor operacional do SAAE, o tratamento e desinfecção da 

água para consumo humano é feito com hipoclorito de sódio em todos os 

poços, onde é dosado por dosadoras automáticas, todas ligadas diretamente 

ao quadro de comando do poço, sendo que quando acionado esse quadro 

liga automaticamente a dosadora e quando desacionado desliga a dosadora. 

É dosado concentração de 0,5 ppm de hipoclorito de sódio em todos os 

poços, sendo que em alguns casos essa dosagem é feita dentro do reservatório 

e em outros casos a dosagem é feita diretamente na rede de distribuição. 

O controle das dosagens é realizado por técnico em química em laboratório 

de análises situado na antiga sede do SAAE. Este laboratório é equipado para 

realizar análises de monitoramento físico, químico e bacteriológico.  

QUADRO 1.23 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-01 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.24 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-02 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

QUADRO 1.25 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-04 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.26 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-05 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

QUADRO 1.27 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-07 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.28 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-09 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

QUADRO 1.29 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-10 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.30 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-11 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

QUADRO 1.31 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-12 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.32 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-13 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

QUADRO 1.33 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-14 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.34 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-15 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

QUADRO 1.35 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-16 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.36 Dados do Sistema de Desinfecção do PT-17 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

1.1.4 Distribuição 

Com relação ao sistema de distribuição de água, na sede urbana do município 

existe um cadastro aproximado de 334 Km de tubulações variando entre 50 a 

200mm.  

A rede de distribuição abrange 100% das residências na sede urbana, segundo 

informações do SAAE. 
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QUADRO 1.37 Mapa das Extensões e Diâmetro da Rede de Distribuição de 

Água na Sede Urbana 

 

Fonte: SAAE (2013) 

Fora da sede urbana, não existe um cadastro de tubulações confiável, estima-

se, no entanto que no distrito de Groslândia em torno de 10 Km de tubulações 

entre 50 e 100mm estejam operando atualmente. Nesta localidade, segundo 

informações do SAAE, a rede de distribuição atinge 95% da população situada 

no núcleo urbano. 

1.1.5 Ligações e Economias Atendidas 

De acordo com a setorização adotada pelo setor de cobrança do SAAE, 

existem 22 centros de custo atualmente administrados pela autarquia, 

totalizando em outubro de 2013 um universo de 17.851 economias em 

respectivas 16.608 ligações.  

Estas ligações contemplam toda gama de consumidores, sendo: públicos, 

domiciliares, comerciais, industriais e equipamentos urbanos. 
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QUADRO 1.38 Distribuição das Economias/Ligações por Centros de Custos 

em Outubro de 2013. 

 

Fonte: SAAE (2013) 

1.2 Resumo da Infraestrutura Existente 

QUADRO 1.39 Resumo da Infraestrutura Existente 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA 

2.1 Tarifas, Cobranças por Serviços e Multas 

O Decreto Municipal n° 2.542 de 26 de Agosto de 2013, revisou a tarifa de água 

do SAAE. O anexo deste decreto dividiu as fontes de consumo em quatro 

categorias estabelecendo para cada uma delas uma tarifação, conforme a 

seguir: 

QUADRO 2.1 Critério para Tarifação da Cobrança pela Água em 2013 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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Com relação aos serviços gerais, infrações e multas, o Decreto Municipal n° 

2.544 de 28 de Agosto de 2013, revisou as tarifas destes serviços e encargos, 

conforme a seguir: 

QUADRO 2.2 Taxas Aplicadas por Serviço em 2013 

 

Fonte: SAAE (2013) 

QUADRO 2.3 Infrações e respectivas multas praticadas em 2013 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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2.2 Receitas 

Com relação ao resultado da receita pela cobrança pelos serviços de 

abastecimento de água em 2012, a operadora do sistema (SAAE) informou que 

a receita corrente total atingiu R$ 5,987 milhões de reais. 

Estas receitas foram oriundas da receita patrimonial (mobiliários e depósitos 

bancários), serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e outras 

receitas correntes (multas, indenizações e receitas diversas). 

QUADRO 2.4 Distribuição das receitas do SAAE aferidas em 2012 

 

Fonte: SAAE (2013) 

No que tange a fração ocupada pelos serviços de fornecimento de água e 

suas atividades correlatas, o resultado em 2012 atingiu uma receita de R$ 5,182 

milhões, que equivale a quase 87% de toda a receita do SAAE no respectivo 

período. 

 

2.3 Despesas 

Com relação ao resultado da despesa do departamento de água em 2012, a 

operadora do sistema (SAAE) informou o valor efetivamente pago atingiu R$ 

2,662 milhões de reais. 

Estas despesas foram oriundas do gasto com salários de funcionários (20,41%); 

insumos (energia elétrica, combustíveis, lubrificantes, telecomunicações e 

material de consumo) (59,77%); outros serviços de terceiros (12,94%); e outros 

(2,60%). 

Verifica-se que as despesas relacionadas ao “setor água” equivalem a 38,08% 

das despesas totais da operadora do sistema, que englobam ainda outros 

serviços, tais como: administrativos, departamento de esgoto e departamento 

de resíduos sólidos. 
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QUADRO 2.5 Distribuição das Despesas do SAAE aferidas em 2012 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

2.4 Análise 

Comparando as despesas e receitas do “setor água”, em 2012, verificou-se um 

resultado positivo de aproximadamente R$ 2,520 milhões.  

Obviamente que uma parte do pagamento das despesas administrativas deve 

prover desta fonte, proporcionalmente a sua capacidade de receita (86,55%), 

o que implicaria em redução de aproximadamente R$ 1,327 milhões, restando 

ainda um saldo positivo de R$ 1,193 milhões. 

Por um lado, este resultado demonstra que o “setor água” está sendo capaz 

de suprir sozinho com suas despesas, o que de fato é importante. Por outro 

lado, há de se observar que resultados expressivos positivos podem ser um sinal 

de que o setor está servindo de fonte de arrecadação para cobrir despesas 

não genuínas de sua função, tais como os serviços de esgotamento sanitário e 

de coleta de resíduos sólidos. 
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CAPÍTULO 5 – DEFINIÇÃO DO CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

1 CENÁRIOS PROPOSTOS 

Os cenários propostos para o PMSB consideram uma proposta que avalia duas 

frentes principais: crescimento econômico e crescimento populacional. 

O crescimento econômico reflete a expectativa de incremento de atividades 

comerciais, industriais e de serviços, relacionados a principal fonte de renda 

regional, que é a agricultura. Nesta frente, imaginam-se três possibilidades para 

o crescimento econômico: i) baixo; ii) moderado e iii) elevado. 

Quanto ao crescimento populacional, estaria relacionado a taxa de 

natalidade no município, mas especificamente para Lucas do Rio Verde, mais 

relacionado as correntes migratórias. Esta última, função do crescimento 

econômico e das respectivas ofertas de emprego e estabelecimento no 

município, devido as políticas habitacionais e infraestrutura existente. Seriam, 

todas estas, situações atraentes que poderiam influenciar o crescimento 

populacional, também de três formas: i) baixa; ii) moderada e iii) elevada. 

 

1.1 Cenário 1 

Para o primeiro cenário, imagina-se que o município estaria em fase de 

elevada expansão econômica, motivada pelo agronegócio. Atraindo 

investimentos de mercados externos, e agregando receita ao município. 

Esta situação implicaria em uma tendência de industrialização e incremento 

das atividades comerciais, de serviços, consequentemente aumentando a 

chance do estabelecimento de polos de ensino técnico e superior, hospitais, 

além de ampliação do aparato público em níveis municipal, estadual e 

federal. 

Neste cenário proposto, acredita-se que o crescimento populacional seria 

elevado, proporcional ao crescimento econômico, devido a uma política 

pública atrativa a instalação de novos bairros e, consequentemente, moradia 

aos futuros munícipes.  

 

1.2 Cenário 2 

No segundo cenário, imagina-se que o município estaria em fase de elevada 

expansão econômica, motivada pelo agronegócio. Atraindo investimentos de 

mercados externos, e agregando receita ao município. 

Esta situação implicaria em uma tendência de industrialização e incremento 

das atividades comerciais, de serviços, consequentemente aumentando a 

chance do estabelecimento de polos de ensino técnico e superior, hospitais, 

além de ampliação do aparato público em níveis municipal, estadual e 

federal. 
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No entanto, para este cenário, acredita-se que o crescimento populacional 

seria moderado, pois haveria um controle importante por parte da 

administração municipal, devido a uma política pública menos atrativa a 

instalação de novos bairros e, consequentemente, menor oferta de moradia 

aos futuros munícipes, tornando o crescimento populacional moderado em 

detrimento de um crescimento econômico ainda elevado. 

 

1.3 Cenário 3 

No terceiro cenário, imagina-se que o município estaria em fase de moderada 

expansão econômica, motivada pelo agronegócio, mas desacelerada pelas 

políticas econômicas nacionais e internacionais. Os investimentos oriundos de 

mercados externos seriam escassos, no entanto, a atividade agrosilvopastoril 

seria ainda o combustível de uma economia ainda em crescimento. 

Esta situação implicaria em uma tendência de manutenção do processo de 

industrialização e incremento das atividades comerciais, de serviços, 

consequentemente aumentando a chance do estabelecimento de polos de 

ensino técnico e superior, hospitais, além de ampliação do aparato público em 

níveis municipal, estadual e federal. 

Neste cenário proposto, acredita-se que o crescimento populacional seria 

moderado, proporcional ao crescimento econômico, devido a uma política 

pública atrativa a instalação de novos bairros e, consequentemente, moradia 

aos futuros munícipes.  

 

2 CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

O primeiro cenário foi o escolhido para este PMSB, devido ao entendimento de 

que o município passa por uma fase de elevado crescimento econômico, e 

com tendência de manutenção devido a promessa de investimentos em 

infraestrutura ferroviária e rodoviária na região. 

Não obstante, a administração municipal vem demonstrando estar apoiando o 

crescimento da sede urbana, com a aprovação de novos loteamentos e 

atração de investimentos públicos e privados para a construção de moradias. 

 

2.1 Projeção Populacional 

A seguir são apresentados os quadros relacionados a projeção populacional 

do município, de acordo com o cenário de referência adotado, considerando: 

elevados crescimentos econômico e populacional. 

Neste cenário, a população projetada para o primeiro ano de vigência do 

PMSB (2014) seria de 55.448 habitantes total no município (51.678 habitantes na 

zona urbana). 

A população no vigésimo ano do PMSB (2034) seria, portanto, de 265.190 

habitantes total no município (264.129 habitantes na zona urbana). 
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QUADRO 2.1 Cenário de Referência para Projeção Populacional 
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QUADRO 2.2 Cenário Referência para Projeção Populacional (2014 a 2017) 
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QUADRO 2.3 Cenário Referência para Projeção Populacional (2018 a 2022) 
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QUADRO 2.4 Cenário Referência para Projeção Populacional (2023 a 2026) 
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QUADRO 2.5 Cenário Referência para Projeção (2027 a 2034) 
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2.2 Demandas Relacionadas ao SAA 

2.2.1 Consumo percapita 

QUADRO 2.6 Consumo per capita de Água 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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2.2.2 Demandas calculadas para o SAA 

QUADRO 2.7 Demandas atuais, futuras e respectivos déficits para produção, tratamento, reservação e distribuição de 

água na zona urbana no período e cenário de referência (2014-2034) 
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CAPÍTULO 6 – METAS DE IMEDIATO, CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS 

A seguir são apresentados o plano de metas e o plano de investimentos para o 

sistema de abastecimento de água, visando garantir a universalização do 

abastecimento de água para o período e cenário de referência (2014-2034). 
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1 PLANO DE METAS 

QUADRO 1.1 Plano de Metas de Imediato, Curto, Médio e Longo Prazos 
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2 PLANO DE INVESTIMENTOS 

QUADRO 1.2 Plano de Investimento para o cenário de referência referente as metas de imediato, curto, médio e longo 

prazos, no período entre 2014 e 2034 
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CAPÍTULO 7 – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

A seguir são apresentados os programas, projetos e ações visando atingir as 

metas estabelecidas. 

1 PROGRAMA “ÁGUA NA MEDIDA CERTA” 

Consiste em ações estruturais e estruturantes visando evitar o desperdício de 

água devido a perdas reais e aparentes no sistema de abastecimento de 

água. 

1.1 Ações Estruturais 

1.1.1 Cadastro de tubulações subterrâneas 

Contratação de sistema GIS e serviços de sondagem e identificação de 

tubulações subterrâneas para cadastramento das tubulações de água 

existentes. 

Contempla ainda a manutenção do cadastro atualizado, ao longo do período 

de referência (2014-2034). 

1.1.2 Substituição da praça de hidrômetros 

Consiste na substituição de 100% da praça de hidrômetros a cada 8 anos, 

visando aferir com maior precisão o volume de água efetivamente distribuído 

para maior controle operacional do balanço hídrico (produção-consumo) 

visando estabelecer um plano de controle de perdas setorizado. 

1.1.3 Instalação de macro-medidores nas unidades produtoras 

Instalação de medidores de vazão capazes de medir e registrar o volume de 

água produzido por cada poço tubular em operação.  

Os macro-medidores deverão ser instalados e mantidos em bom estado de 

conservação, substituídos conforme recomendações dos fabricantes e servirão 

para proporcionar maior controle operacional do balanço hídrico (produção-

consumo) visando estabelecer um plano de controle de perdas setorizado. 

1.1.4 Implantação de obras para controle de perdas 

Consiste na identificação e implantação de obras para controle de pressão, 

transientes hidráulicos, remoção de ar/vácuo nas tubulações, e, inclusive 

instalação de acessórios, peças e conexões adequadas ao controle de 

vazamentos (perdas reais) no sistema de abastecimento (produção, 

tratamento, reservação e distribuição). 

1.2 Ações Estruturantes 

1.2.1 Capacitação da equipe técnica 

Realização de oficinas, treinamentos e cursos com foco na capacitação e na 

formação de quadros dentro da operadora do sistema de água com vistas a 

implantação de gestão para controle de perdas (reais e aparentes). 

Contempla a reciclagem intelectual a cada 2 anos dos cargos de 

responsabilidade técnica envolvidos com o setor operacional de perdas de 

água. 
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1.2.2 Treinamento da equipe operacional 

Consiste no treinamento da equipe operacional quanto ao adequado 

manuseio das ferramentas, acessórios, conexões, peças e demais dispositivos 

relacionados a perdas reais. 

Contempla ainda na capacitação de quadros operacionais capazes de 

identificar situações adversas e relatar de forma precisa e objetiva a equipe 

técnica. 

2 PROGRAMA “CONTROLE TOTAL” 

Trata-se de programa destinado a implementação de automação e 

telemetria, reforma e perfilagem elétrica dos quadros de comando e 

consultoria técnica para operação do sistema de abastecimento de água. 

2.1 Ações Estruturais 

2.1.1 Implantação de telemetria e automação 

Contempla a instalação de sistemas de telemetria e automação em todas as 

unidades de produção, tratamento, reservação e distribuição, operadas por 

conjuntos hidromecânicos e elétricos. 

Os sistemas deverão ser capazes de acionar a distância motores e monitorar os 

parâmetros operacionais on line registrando-os em banco de dados com 

interface amigável e acessível a equipe técnica e operacional. 

2.1.2 Reforma dos quadros e perfilagem elétrica 

Consiste na restauração dos quadros elétricos existentes, conforme as normas 

de segurança (NR-10) e da concessionária de energia elétrica. 

Esta ação contempla a manutenção e reparo programado dos dispositivos 

elétricos ao longo do período de referência (2014-2034). 

2.2 Ações Estruturantes 

2.2.1 Treinamento e consultoria para controle e eficiência operacional 

Refere-se a contratação de consultoria especializada para calibração dos 

dispositivos do sistema de telemetria e automação, e treinamento da equipe 

técnica e operacional. 

Contempla ainda o acompanhamento periódico e de plantão para eventuais 

panes no sistema de telemetria e automação. 

3 PROGRAMA “ÁGUA LIMPA” 

Consiste em ações estruturais e estruturantes visando a aferição da qualidade 

da água, criação de dispositivos de limpeza na rede de distribuição e 

manutenção/ampliação do sistema de tratamento. 

3.1 Ações Estruturais 

3.1.1 Ampliação e melhorias no laboratório de análise de água 

Consiste na ampliação do atual laboratório visando atender as demandas por 

análises de água em todos os setores de abastecimento, e em acordo com o 
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plano de análise estabelecido pelo ministério da saúde e pela vigilância 

sanitária. 

3.1.2 Construção de descargas de ponta de rede 

Refere-se a construção de descargas de pontas de rede no sistema de 

distribuição de água.  

Estes dispositivos deverão ser instalados nos pontos baixos da rede de 

distribuição para limpeza de rotina, especialmente nos locais onde o fluxo de 

água não circula de forma adequada causando obstruções devido a 

incrustações presentes nas tubulações. 

3.1.3 Ampliação do tratamento (cloro) 

Consiste na manutenção e ampliação das bombas dosadoras de cloro, as 

quais são essenciais para desinfecção e manutenção de barreira sanitária na 

rede de distribuição até a chegada ao ponto de consumo. 

3.2 Ações Estruturantes 

Implica no treinamento, valorização e ampliação do quadro técnico para 

realização das rotinas operacionais de coleta, preservação de amostras, 

análises e emissão de laudos de qualidade da água de abastecimento. 

4 PROGRAMA “MAIS ÁGUA” 

Refere-se as obras de ampliação das infraestruturas de captação, reservação 

e distribuição de água. 

4.1 Ações Estruturais 

4.1.1 Ampliação do sistema de captação/produção de água 

Trata-se de ação para Elaboração de projetos básicos, projetos executivos, 

outorga, licenciamento ambiental e contrução de poços tubulares (PTs) 

necessários a ampliação da produção de água visando garantir a demanda 

nos cenários de referencia. 

4.1.2 Ampliação do sistema de reservação 

Considera as ações para Elaboração de projetos básicos, projetos executivos, 

outorga, licenciamento ambiental e construção de reservatórios necessários a 

ampliação da capacidade de armazenamento de água visando garantir a 

demanda nos cenários de referencia. 

4.1.3 Ampliação do sistema de distribuição 

Refere-se a Elaboração de projetos básicos, projetos executivos, outorga, 

licenciamento ambiental e construção de redes de distribuição e respectivas 

ligações domiciliares necessários a ampliação do sistema de abastecimento 

de água visando garantir o atendimento integral da população nos cenários 

de referencia. 
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4.2 Ações Estruturantes 

Consiste na contratação e/ou capacitação de quadros para elaboração de 

editais, termos de referência, orçamentos e análise de medições, bem como a 

fiscalização e prestação de contas de obras de engenharia. 

 

 

5 PROGRAMA “ÁGUA NO CAMPO” 

Trata-se de ação integrada visando atender as demandas pontuais e 

eventuais localizadas na zona rural. 

5.1 Ações Estruturais 

5.1.1 Controle de qualidade 

Realização de análises de água em sistemas individuais de captação de água 

(superficiais e subterrâneas), localizados na zona rural, através de laboratório 

móvel a ser adquirido pela operadora ou terceirizado. 

5.1.2 Instalação de centros de produção de água na zona rural 

Instalação de unidades produtoras de água potável em pontos localizados na 

zona rural com vistas a proporcionar alternativas de acesso a água potável a 

pequenos produtores. 

5.2 Ações Estruturantes 

Fornecimento de quadros capazes de elaborar projetos e propor soluções 

técnicas adequadas a realidade de propriedades rurais, no âmbito da 

produção, tratamento, reservação e distribuição de água. 

Realização de educação ambiental e orientação sanitária com vistas ao 

atendimento e solução de problemas relacionados a qualidade, produção, 

reservação e distribuição de água em assentamentos ou núcleos 

populacionais localizados na zona rural do município. 
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CAPÍTULO 8 – AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Para o caso local do município, foram supostos três grupos de situações que 

possam demandar ações de emergência e contingência: 

- Interrupção do fornecimento de energia elétrica; 

- Problemas estruturais e operacionais na infraestrutura existente; 

- Eventos acidentais de ordem climática ou antrópica de proporção relevante. 

 

Estas situações supostas buscam mensurar antecipadamente incidentes que 

poderão ocasionar de alguma maneira a interrupção do abastecimento de 

água em setores ou até mesmo em todo o município, inclusive zona rural. 

Cada situação poderá apresentar soluções estanques ou semelhantes, de 

acordo com o caso, conforme a seguir. 

1 INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

1.1 Motivo 

A interrupção do fornecimento de energia elétrica poderá ser devido a 

empresa distribuidora, a empresa transmissora ou a empresa geradora. 

Via de regra a interrupção do fornecimento de energia em nível local está 

relacionado a empresa distribuidora. Estes problemas de interrupção 

costumam durar algumas horas e via de regra são de simples solução.  

Quando a interrupção no fornecimento atinge níveis regionais, estaduais ou 

nacionais, o problema pode ser devido a falha no sistema de transmissão ou 

nas usinas geradoras de energia. Estes problemas são de solução mais 

sofisticada e podem demandar maior intervalo de tempo para serem 

solucionados. 

1.2 Ações de Emergência e Contingência 

Primeiramente, ao constatar a interrupção no fornecimento de energia deve-

se entrar em contato com a companhia de distribuição, e procurando avisar a 

respeito do problema e identificar a magnitude do incidente. 

A falta de abastecimento deverá ser mais importante nos locais onde não há 

reservatório e a rede é pressurizada mecanicamente. Os pontos mais elevados 

nesta condição sofrerão mais com o desabastecimento, devendo ser 

monitorado pela equipe operacional. 

Em dias de muito calor, em épocas de seca e nos horários vespertinos, o 

desabastecimento ocorre com maior velocidade, pois o consumo é maior 

nestas condições. No entanto, via de regra, paralisações de até 24 horas de 

duração não deverão causar problemas mais sérios ao sistema de 

abastecimento, devido a existência de caixas d’água nas residências. Casos 

esporádicos ocorrerão, em locais onde existirem residências sem reservatório 

predial.  
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A partir do segundo dia de interrupção de energia, o abastecimento passa a 

estar comprometido, mesmo nas regiões mais baixas e em locais abastecidos 

com reservatórios de menor capacidade.  

Em todos os casos pontuais, ocorridos nas primeiras 24 horas, a opção de 

abastecimento poderá ser através de caminhão pipa, o qual poderá obter 

água preferencialmente dos reservatórios de maior capacidade e mais 

próximos. 

Nos casos mais prolongados, o abastecimento deverá ser através de dois 

reservatórios: RAP-05 situado no bairro Téssele e o RAP-08 situado no bairro 

Parque das Américas. Nestes casos a população deverá receber a água 

através de caminhões pipa. 

2 PROBLEMAS ESTRUTURAIS NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

2.1 Motivo 

A interrupção no fornecimento de água devido a problemas estruturais podem 

ser devido aos seguintes principais problemas: 

- Danificação em bombas pressurizadoras; 

- Danificação em painéis elétricos; 

- Danificação em adutoras e redes tronco; 

- Danificação ou vazamento em reservatórios; 

- Danificação em poços. 

- Falhas operacionais. 

2.2 Ações de Emergência e Contingência 

Para todos os casos é fundamental o treinamento da equipe para 

identificação com maior velocidade possível da origem do problema. Via de 

regra problemas estruturais acometem o abastecimento somente nos casos em 

que o diagnóstico do problema é lento. 

A organização do almoxarifado, com a setorização dos materiais, manutenção 

de peças de reposição é outro aspecto a ser considerado no sistema de 

abastecimento de água e deve ser incentivado. É comum ocorrem casos em 

que sistemas elétricos e hidráulicos demorem dias para voltarem a operar 

devido aos prazos de entrega de peças de fornecedores. Portanto, a 

manutenção de peças de reserva para os itens de maior relevância é uma 

pratica extremamente importante. 

Soluções através de caminhões pipa ou manobras devem ser estudadas 

dentro do contexto técnico, nunca por ordem pessoal. A equipe técnica deve 

ser a responsável pela coordenação das ações, manobras e contingencias a 

serem tomadas em cada caso. 

A avaliação das últimas rotinas operacionais via de regra traz importantes 

pistas a respeito da origem dos problemas e suas respectivas soluções. 
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3 EVENTOS ACIDENTAIS DE ORDEM CLIMÁTICA OU ANTRÓPICA DE PROPORÇÃO 

RELEVANTE 

3.1 Motivo 

Tratam-se de situações acidentais de ordem climática ou antrópica que 

podem levar a uma situação de emergência, tais como: 

- Incêndios; 

- Enchentes; 

- Descargas atmosféricas; 

- Abalos sísmicos; 

- Vendavais; 

- Contaminação da água. 

 

3.2 Ações de Emergência e Contingência 

Inicialmente deverá ser avaliada a magnitude do incidente, buscando 

informações junto à defesa civil, vigilância sanitária e outras autoridades 

correlacionadas ao evento. 

3.2.1 Incêndios 

O corpo de bombeiro deverá utilizar os reservatórios como fonte de 

abastecimento de água, para isso é fundamental a informação da brigada 

municipal quanto aos locais dos reservatórios, mantendo-os sempre atualizados 

destas estruturas. Em adição, o corpo de bombeiros deve ter acesso as 

instalações de forma rápida e prática, sendo possível até a criação de cópia 

das chaves de acesso a estas estruturas, bem como a disponibilização de meio 

de comunicação direto com o plantão operacional do SAAE. 

3.2.2 Enchentes 

A defesa civil deve ser procurada a respeito de eventuais desabrigados, da 

necessidade de abastecimento destas pessoas com caminhões pipa. 

As estruturas localizadas na região afetada devem ser testadas e reparadas. 

3.2.3 Descargas atmosféricas 

Raios podem danificar seriamente reservatórios e todas as instalações 

eletromecânicas.  

Como medida preventiva é fundamental a adequação das instalações as 

normas de engenharia para aterramento e proteção com para-raios das 

estruturas. 

As ações de contingência são análogas as descritas no item 2. 
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3.2.4 Abalos sísmicos 

A defesa civil deve ser procurada a respeito de eventuais desabrigados, da 

necessidade de abastecimento destas pessoas com caminhões pipa. 

As estruturas localizadas na região afetada devem ser testadas e reparadas. 

Nestes casos, as ações de contingência são análogas as descritas no item 2. 

3.2.5 Vendavais 

Da mesma forma ao descrito no item anterior, a defesa civil deve ser 

procurada a respeito de eventuais desabrigados, da necessidade de 

abastecimento destas pessoas com caminhões pipa. 

As estruturas localizadas na região afetada devem ser testadas e reparadas. 

Nestes casos, as ações de contingência são análogas as descritas no item 2. 

3.2.6 Contaminação da água 

A contaminação da água devido a ações antrópicas é comum em sistemas 

que utilizam manancial superficial para abastecimento. 

Embora menos frequente, a contaminação de poços tubulares também é 

possível. 

Em ambos os casos quanto antes se identificar a origem da contaminação 

menor a magnitude do incidente. Para isso é fundamental a análise periódica 

da qualidade da água em todos os setores de abastecimento. 

Após identificada a origem, deve ser realizado o descarte da água 

contaminada até que a qualidade volte a atingir os níveis de potabilidade. 

A seguir são citadas apenas algumas ações preventivas para evitar a 

contaminação da água as quais devem ser seguidas, implementadas e 

incrementadas: 

- Esgotamento sanitário e tratamento do esgoto em 100% da bacia de 

abastecimento, pois fossas são fontes de contaminação de aquíferos e 

lançamentos de esgoto contaminam os mananciais; 

- Os poços devem estar lacrados, com barreira sanitária de concreto num raio 

de pelo menos 2 metros. 

- O controle de qualidade da água deve ser diário, inclusive em finais de 

semana e feriados. As análises devem ser coletadas nas unidades produtoras, 

pontas de rede, reservatórios, cavaletes e, sempre que possível, nas torneiras 

das cozinhas de residências. As informações devem ser registradas em banco 

de dados e disponibilizados para consulta pública; 

- Manutenção da rede de distribuição sempre pressurizada e situada pelo 

menos  0,50m  acima da rede de esgoto (vertical) e 1,00m na horizontal. 

- Os reservatórios devem ser cobertos, a pintura deve ser apropriada para 

abastecimento de água (atóxica); 
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- As bombas dosadoras devem seguir rotina de manutenção recomendada 

pelos fabricantes; 

- Os produtos químicos devem ser certificados e aprovados para aplicação em 

tratamento de água, armazenados e manuseados adequadamente conforme 

recomendação do fabricante; 

- Os operadores e técnicos devem ser treinados e preparados para a 

aplicação de cloro na água; 

- Todas as unidades do sistema de abastecimento devem ser fechadas, com 

muro, alambrado ou cerca, de forma a evitar a permanência de pessoas não 

autorizadas, vigilância noturna e periódica é necessária. 
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CAPÍTULO 9 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA E REVISÃO DO PMSB 

1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA 

O monitoramento e avaliação sistemática do PMSB trata-se de capítulo de 

maior relevância deste trabalho. Pois, sabe-se que um plano só tem validade se 

for efetivamente implantado. Para isso, sugere-se o monitoramento e avaliação 

de quatro aspectos: 

- Cenário de referência; 

- Plano de Metas; 

- Indicadores; 

- Programas e Ações. 

1.1 Cenário de Referência 

Para este PMSB foi adotado um cenário de referência para a projeção das 

demandas municipais. Neste cenário, vislumbra-se um elevado crescimento 

econômico e consequentemente elevado crescimento populacional. 

É fundamental que os gestores monitorem a convergência da evolução 

municipal com este cenário adotado, com vistas a fazerem os ajustes 

necessários adequando ao cenário real. 

1.2 Planos de Metas 

De forma análoga, a avaliação do cenário de referência pode implicar em 

alteração no plano de metas, o qual deverá ser revisado e adequado sempre 

que verificado a divergência entre o cenário de referência e o constatado na 

prática. 

Dentro do contexto idealizado, deve ser monitorado a evolução das metas, 

através de um check-list, que buscará atualizar as metas alcançadas e as que 

por ventura não foram atingidas, estas últimas deverão ser acumuladas e 

realinhadas para execução em um próximo momento. 

1.3 Indicadores 

Os indicadores deverão ser criados pelos setores administrativos e operacionais, 

sendo sugeridos alguns: 

1.3.1 IPA 

Índice de Perdas de Água 

Correlaciona o volume de água produzido (macro-medição) e o volume de 

água faturado (micromedição), em %. 

1.3.2 IAA 

Índice de Abastecimento de Água 

Correlaciona o n° de economias ou habitantes atendidos pelo n° de 

economias ou habitantes total, por setor e geral no município, em %. 

1.3.3 IQA 

Índice de Qualidade de Água 
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Correlaciona o n° de análises reprovadas pelo n° de análises realizadas, em %. 

1.3.4 IDI 

Índice de Inadimplência 

Correlaciona o n° de faturas atrasadas com o n° de faturas geradas num 

intervalo de tempo, em %. 

1.3.5 IAT 

Índice de Acidentes de Trabalho 

Correlaciona o n° de acidentes de trabalho registrados num intervalo de 

tempo, em unidades/período. 

2 REVISÃO DO PLANO 

O PMSB é um instrumento da política municipal de saneamento e conforme 

determina a lei federal n° 11.445/2007, deve ser revisado e atualizado pelo 

menos a cada 4 anos. 

A evolução do cenário de referência é a principal análise a ser monitorada e 

considerada para a revisão do plano, mas não é a única. 

As metas e os programas aqui definidos devem ser discutidos e incrementados, 

com o devido controle social, para que seja atingido efetivamente os objetivos 

do PMSB. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, cuja elaboração é prevista 

na Lei n° 11.445/2007, resulta de um processo planejado e coordenado pela 

prefeitura municipal. A primeira reunião institucional realizada em 22 de 

setembro de 2010, teve como objetivo definir um plano de trabalho para a 

elaboração da minuta do PMSB, estabelecendo prazo de 120 dias para a 

consolidação da versão preliminar do Plano. 

A versão preliminar do Plano, coordenado pelo Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE) e acompanhado pelas secretarias de Meio Ambiente, Obras e 

de Planejamento, foi apresentado a população em audiência pública 

realizada no dia 22 de março de 2011 na câmara de vereadores. Esta 

audiência pública marcou o início da “VII Semana da Água”, tradicional 

evento organizado pelo SAAE, na ocasião entre os dias 22 e 27 de março de 

2011. 

Apesar da versão preliminar do Plano já considerar o conteúdo mínimo 

estabelecido pelo artigo 19 da Lei Federal n° 11.445 de 2007 e pela 

regulamentação através do artigo 25 do Decreto Federal n° 7217/2010, 

vislumbrou-se a necessidade de sua revisão, devido a publicação, em meados 

de 2011, dos resultados atualizados do censo demográfico IBGE/2010 e, em 

adição, também para adequação do PMSB, no âmbito do manejo de resíduos 

sólidos e limpeza urbana, compatibilizando-o quanto a Lei Federal n° 12.305 de 

2010 e respectivo Decreto Federal n° 7.404 de 2010. 

Em 2011, a prefeitura municipal, através do SAAE, procurou orientação junto a 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/MS, através da Superintendência 

Estadual de Mato Grosso – SUEST/MT, para esclarecimentos quanto a 

compatibilização do PMSB em relação a política nacional de resíduos sólidos 

(Lei n° 12.305/2010).  

Devido a esta busca constante de orientação por parte do município de Lucas 

do Rio Verde, e de outros municípios Mato-grossenses, em novembro de 2012 a 

FUNASA realizou uma “Oficina de Política e Plano Municipal de Saneamento 

Básico”. O evento foi realizado entre os dias 5 e 9 de novembro de 2012, pela 

SUEST/MT, nas dependências da Associação Mato-grossense dos Municípios 

(AMM). Na ocasião, membros do corpo técnico do SAAE participaram desta 

oficina e assimilaram experiências para a revisão e aprovação do Plano. 

O presente documento constitui a versão do PMSB resultante do processo 

descrito, contendo ainda sua atualização face à publicação do Censo 

Demográfico de 2010 e de novas infraestruturas construídas no município desde 

a sua versão preliminar datada de março de 2011. 

Destaca-se que a lógica adotada para a elaboração do PMSB é a de um 

planejamento que dá ênfase a uma visão estratégica de futuro. Nesse modelo, 

o futuro não é simplesmente uma realidade desenhada pela equipe de 

planejamento, abordagem esta usual no planejamento tradicional, que a 

adota a despeito de se saber que o planejador não dispõe da capacidade de 

influenciar todos os fatores determinantes desse futuro. O enfoque adotado, ao 

contrário, é o de procurar visualizar possíveis futuros, denominados de cenários, 
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a partir das incertezas incidentes, com base em sólida análise da situação atual 

e pregressa. Parte da premissa de que não é possível predizer o futuro, mas 

apenas fazer previsões de possibilidades, procurando reduzir os riscos das 

incertezas e propiciar ferramentas que facilitem a definição de estratégias. Esta 

metodologia converge com a adotada pelo governo federal na elaboração 

do PLANSAB. 

Busca superar, assim, uma visão determinista, de que seja possível projetar um 

futuro com base na extrapolação de tendências. A construção da visão 

estratégica com os diversos atores envolvidos procura assumir a complexidade 

dos processos de mudança, geradores de resistências e de conflitos, e ao 

mesmo tempo considera que a visualização do futuro, no horizonte de 

planejamento, é plena de incertezas e de alterações frequentes na realidade 

social, política e econômica. 

No PMSB foram definidos três cenários de planejamento, designados para 

efeito de identificação como Cenários 1, 2 e 3, tendo sido adotado o primeiro 

deles como o cenário de referência para o planejamento. 

Para este, foram estabelecidas metas e, visando atingi-las ao longo dos 20 anos 

de execução do PMSB, propostas macrodiretrizes e estratégias. 

Operacionalmente, foram ainda propostos programas para a política pública 

de saneamento básico, em um nível de discriminação ainda preliminar, já que, 

em uma próxima etapa, estes serão detalhados em maior profundidade. Os 

dois outros cenários são mantidos como balizadores para o monitoramento de 

tendências, alimentando ajustes dinâmicos do PMSB ao longo do seu período 

de execução. 

Para assegurar a eficácia da implementação do Plano, da forma como 

concebido, entende-se necessária a criação de instância permanente, no 

Governo Municipal, vinculada ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), 

que exerça rigoroso e contínuo monitoramento e avaliação do Plano e da 

política pública de saneamento básico em nível municipal, compreendendo o 

acompanhamento das metas, estratégias, programas e a ocorrência dos 

próprios cenários. Assim, será possível identificar desconformidades e acionar 

medidas para sua correção. 

Além disso, será possível identificar os rumos assumidos pela realidade futura, 

cotejando-a com os três cenários previstos e, caso constatado um forte 

distanciamento em relação ao cenário de referência, a implementação de 

ajustes no Plano, especialmente por ocasião de suas atualizações a cada 

quatro anos, conforme previstas em Lei. 

Para a elaboração do PMSB diversas etapas e atividades foram percorridas. No 

plano conceitual foi realizado um amplo diagnóstico da situação existente, 

através do levantamento de dados primários e secundários, obtidos 

respectivamente diretamente no município e através do corpo técnico 

municipal. Com base nessas informações foi possível estabelecer metas de 

curto, médio e longo prazos para o cenário de referência e consequente plano 

de investimentos para os programas, projetos e ações admitidos como 
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necessários para atingir a universalização dos serviços no horizonte legal de 20 

anos (2014-2034). 

Faz-se necessária ainda destacar uma definição central, que acompanha as 

várias abordagens do Plano: tratam-se dos conceitos de medidas estruturais e 

medidas estruturantes, com repercussões, sobretudo no planejamento futuro 

das ações. As primeiras correspondem aos tradicionais investimentos em obras, 

com intervenções físicas relevantes nos territórios, para a conformação das 

infraestruturas físicas de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas. São evidentemente necessárias para suprir o deficit 

de cobertura pelos serviços e a proteção da população quanto aos riscos 

epidemiológicos, sanitários e patrimoniais. Por outro lado, por medidas 

estruturantes são entendidas aquelas que fornecem suporte político e 

gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços. Encontram-se 

tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, em todas as suas dimensões, 

quanto na da melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física. 

Dessa forma, o PMSB procura deslocar o tradicional foco dos planejamentos 

clássicos em saneamento básico, pautados na hegemonia de investimentos 

em obras físicas, para um melhor balanceamento destas com medidas 

estruturantes, a partir do pressuposto de que o fortalecimento das ações em 

medidas estruturantes assegurará crescente eficiência, efetividade e 

sustentação aos investimentos em medidas estruturais. No horizonte do Plano, 

projeta-se a gradativa substituição dos esforços para a implantação de 

medidas estruturais para outros que valorizem fortemente as estruturantes, 

conforme destacado com maiores detalhes no documento. 

A estrutura desta versão do PMSB subdividiu o trabalho em 4 relatórios 

denominados “TOMOS”, sendo cada um específico para um dos temas a 

serem abordados pelo Plano, sendo: 

- TOMO 1: Plano Municipal de Abastecimento de Água – PMAA; 

- TOMO 2: Plano Municipal de Esgotamento Sanitário – PMES; 

- TOMO 3: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS;  

- TOMO 4: Plano Municipal de Drenagem Urbana - PMDU. 

Cada um dos quatro relatórios inicia-se com uma apresentação sumária das 

bases legais e dos princípios norteadores e orientadores para o 

desenvolvimento do Plano. Em seguida, apresenta-se a síntese da análise 

situacional do respectivo tema no município, composta pelos estudos e 

informações obtidas, dos programas e ações municipais, dos investimentos 

realizados, e pela avaliação político-institucional do setor. Nas seções seguintes 

são descritos os três cenários para a política de saneamento básico e 

mostradas as metas de curto, médio e longo prazo, por tema, para o cenário 

de referência. Após, apresenta-se a projeção das necessidades de 

investimento, por componente do saneamento básico, para o cumprimento 

das metas previstas. Posteriormente, são apontadas as macrodiretrizes, 

estratégias e os programas de governo entendidos como necessários para a 
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materialização efetiva, eficaz e eficiente do Plano. Finalmente, propõe-se a 

estrutura e os procedimentos visualizados para o monitoramento, avaliação 

sistemática e revisão do Plano. 
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CAPÍTULO 2 – BASES LEGAIS E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 21, ser competência da 

União “elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social” e “instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos”. 

A Lei nº 10.257/2001, em seu artigo 2º, traz como diretriz da Política Urbana a 

garantia, dentre outros, do direito ao saneamento e estabelece, também, a 

competência da União nas questões da Política Urbana. Conforme disposto no 

artigo 3º, o saneamento básico está incluído no rol de atribuições de interesse 

da política urbana. 

A Lei nº 8.080/1990, que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), trouxe como 

obrigação desse sistema promover, proteger e recuperar a saúde, englobando 

a promoção de ações de saneamento básico e de vigilância sanitária. A 

noção de saúde contemplada na Lei considera como seus fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Em diversas de 

suas definições e determinações, o saneamento básico assume papel central 

na política de saúde pública. Ou seja, o SUS reconhece explicitamente a 

importância do saneamento básico para a melhoria das condições de saúde 

da população. Além disso, a Lei nº 9.433/1997, que estabelece a política 

nacional de recursos hídricos, define como objetivo a garantia da 

disponibilidade de água para gerações futuras. 

A regulamentação da Lei nº 11.445/2007, que fixa as Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico (Decreto n° 7.217/2010), estabelece, por sua vez, nos 

artigos 24 e 25, que o titular do poder executivo municipal deverá elaborar o 

seu plano de saneamento básico, contendo no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, 

inclusive hidrológicos, e socioeconômicos e apontando as causas das 

deficiências detectadas; 

II - metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso 

universal aos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada 

a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

IV - ações para situações de emergências e contingências; e 

V - mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

A mesma Lei estabelece que os planos devam ser elaborados com horizonte 

de 20 anos, avaliados anualmente e revisados a cada quatro anos, 
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preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos 

plurianuais. 

No tocante ao objeto de abordagem do PMSB, recorre-se à Lei, que adota a 

definição de saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas 

e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 

nas áreas urbanas. 

Ao longo do período de elaboração do PMSB, instrumentos legais com 

importantes interfaces com o estudo, foram editados: o Decreto nº 7.217/10, 

que regulamenta a Lei nº 11.445/2007, e a Lei nº 12.305/10, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, bem como o Decreto nº 7.404/10, que a 

regulamenta. Dentre outras interfaces entre as legislações de saneamento 

básico e de resíduos sólidos, mencionem-se aquelas entre os planos de 

saneamento básico e os planos de resíduos sólidos. 

Com base nessas referências, foi, portanto, elaborado a presente versão do 

PMSB, visando disponibilizá-lo à sociedade e ao recebimento de críticas e 

sugestões, as quais, devidamente processados, resultarão na versão aprovada 

e final do PMSB. 

Em relação às competências institucionais, diversos órgãos no Governo 

Municipal, respondem por programas e ações em saneamento básico.  

Do ponto de vista operacional, o SAAE realiza a gestão dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos comerciais e domiciliares.  

O SAAE também é responsável pela elaboração de projetos, execução e 

fiscalização de obras dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

À Secretaria Municipal de Agrigultura e Meio Ambiente (SAMA) compete 

fiscalizar e licenciar empreendimentos de pequeno e médio porte quanto a 

geração de resíduos sólidos, bem como a implementação e 
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operacionalização dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

Também cabe a SAMA a elaboração de estudos e projetos no âmbito de 

resíduos sólidos comerciais, domiciliares, entulhos, pneus, embalagens de 

agrotóxicos, pilhas e baterias, fármacos, serviços de saúde, embalagens óleos 

lubrificantes e derivados de petróleo, além do monitoramento e recuperação 

de passivos ambientais. 

Compete a Secretaria de Infraestrutura e Obras (SIO) a elaboração de 

projetos, execução e fiscalização de obras de Drenagem Urbana. Também é 

competência desta secretaria a operação do sistema de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos de construção civil. 
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CAPÍTULO 3 – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Entender o futuro do saneamento básico no município supõe entender e 

conceituar seus fundamentos, seus pressupostos e as diferentes visões 

envolvidas. São definições que estão longe de serem neutras, embora 

essenciais para orientar o planejamento, que também não é neutro ou uma 

atividade sustentada apenas em métodos e técnicas. Muito ao contrário, cada 

escolha de caminhos, cada método, cada proposição, recebe a influência da 

visão de mundo e de sociedade, dos agentes sociais que se envolvem no 

processo participativo de planejamento. Entretanto, no PMSB, como em outros 

trabalhos desenvolvidos com rigor científico, empregam-se métodos visando 

reduzir, e não anular, por impossível, as subjetividades. 

Assim, a construção do PMSB não se reduz a um processo técnico-científico 

descontextualizado. Está envolto em um contexto social, político e econômico, 

dentre outros aspectos. A sua abertura para o social, ao buscar suporte 

conceitual em princípios fundamentais, possibilita explicitar distintas leituras e 

enfoques sobre a sociedade. Nesse sentido, a elaboração do Plano foi 

sustentada em princípios da política de saneamento básico, a maior parte 

deles presente na Lei nº 11.445/2007. Alguns se baseiam em conceitos que 

requerem precisão, sendo muitas vezes sem uma significação consensual pelos 

diversos autores que se ocuparam de discuti-los ou entre diferentes correntes 

teóricas. Neste capítulo, explicitam-se alguns princípios que orientaram a 

elaboração do Plano. 

A universalização do acesso é tributária de certa noção de igualdade, em que 

defende o acesso de todos aos bens e serviços produzidos na sociedade. Está 

presente no lema da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade) e nas promessas dos socialistas utópicos. Ainda que teóricos 

questionem a igualdade formal – estabelecida na superestrutura jurídico-

política de diversos países –, após a revolução burguesa, a possibilidade de os 

sujeitos defenderem a igualdade real pela luta política propiciou ganhos para 

as classes subalternas por meio de reformas. Sistemas de proteção social de 

caráter universal ou políticas públicas universais, a exemplo da saúde e da 

educação, desenvolveram-se nas sociedades capitalistas a partir da 

emergência do chamado estado de bem-estar social, especialmente nos anos 

1950 e 1960. Em contraste, o Brasil adotou um modelo de “estado 

desenvolvimentista”, que permitiu a ampliação de benefícios e serviços por 

intermédio da previdência social. Neste modelo, o Brasil estruturou-se 

historicamente de forma não universalista, no sentido da concessão de direitos 

não à totalidade da sociedade, mas a grupos sociais escolhidos, como forma 

de incorporar certas frações das camadas populares à arena política. Trouxe 

como consequência uma desigualdade sócio territorial estrutural no acesso aos 

serviços, que se agrava nos anos 1990, com a política de ajuste econômico e 

reforma do já precário estado de bem-estar social. 

No entanto, sobretudo após a Constituição Federal de 1988, a universalidade 

torna-se um princípio com ampla aceitação da sociedade. No caso do 

saneamento básico, tal preceito não foi historicamente a tônica ao longo das 

políticas implementadas, tendo sido consolidado apenas a partir da Lei nº 
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11.445/2007, que apresenta como primeiro princípio fundamental dos serviços 

de saneamento básico a universalização do acesso. A noção de 

universalidade remete à possibilidade de todos os brasileiros poderem alcançar 

uma ação ou serviço de que necessite, sem qualquer barreira de 

acessibilidade, seja legal, econômica, física ou cultural. Significa acesso igual 

para todos, sem qualquer discriminação ou preconceito. 

Contudo, para efeito da citada Lei, considera-se a universalização como a 

ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 

saneamento básico, o que pode soar contraditório com o conceito de acesso 

igual para todos. Sendo a universalidade atingida nas próximas décadas, 

estando assegurada a possibilidade de o acesso de todos aos serviços, 

questões relacionadas ao financiamento e à capacidade de pagamento 

podem colocar em questão a garantia do acesso universal. Além disso, o 

conceito de universalidade, em si mesmo, pode acarretar diferentes 

interpretações, que não encontram necessariamente consenso, como a 

discussão de se “saneamento para todos” deve incluir em sua abrangência 

também as atividades econômicas, e se essas também seriam dever do 

Estado. Por outro lado, considerando a noção de saneamento básico adotada 

na Lei nº 11.445/2007, a universalidade do acesso deve contemplar a 

integralidade dos componentes, isto é, abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Assim, não basta uma 

aceitação do princípio geral da universalidade, isoladamente, sendo que este 

deve ser conceituado de forma articulada com as noções de equidade e 

integralidade. 

Equidade, dentre as suas várias noções explicativas, pode ser entendida como 

a superação de diferenças evitáveis, desnecessárias e injustas. Embora 

reconhecendo que as desigualdades inaceitáveis e injustas mereçam 

correções, esse entendimento, muito presente em documentos de organismos 

internacionais, legitima o pagamento de serviços pelos que podem fazê-lo, 

restringindo a atuação dos serviços públicos e gratuitos exclusivamente para os 

pobres, política conhecida como focalização. Há que se distinguirem ainda as 

desigualdades nas condições e na qualidade de vida, de um lado, e as 

desigualdades no acesso e consumo de bens e serviços, de outro. No caso do 

saneamento básico, caberia separar, para efeito de análise, a qualidade de 

vida de uma população em um dado território, de um lado, e o acesso aos 

serviços, bem como à proteção do meio ambiente, de outro. Equidade pode 

ainda ser explicada como o igual tratamento para os iguais (equidade 

horizontal) ou como o tratamento desigual para desiguais (equidade vertical). 

Portanto, embora a igualdade seja um valor considerado importante, há 

situações em que ocorrem grandes desigualdades, como no acesso aos 

serviços de saneamento básico. A prestação de serviços às coletividades e a 

garantia do acesso aos bens coletivos, de acordo com as necessidades ou 

destacando um grupo ou categoria essencial que seria alvo especial da 

intervenção, possibilitaria oferecer mais recursos para os que mais precisam. 

Nesses casos, atender igualmente aos desiguais poderia resultar na 

manutenção das desigualdades, impedindo atingir a igualdade. Na realidade, 
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a questão posta procura demonstrar que a igualdade pode não ser justa, 

cabendo indagar: em nome de que padrão de justiça social as distintas 

racionalidades de distribuição de recursos utilizadas pelas políticas setoriais ou 

pelos níveis de governo são formuladas? Com vistas, sobretudo, à distribuição 

de recursos, a noção de equidade se impõe. Admite, em tese, a possibilidade 

de atender desigualmente os que são desiguais, priorizando aqueles que mais 

necessitam para que se possa alcançar a universalização dos serviços. 

O tema da integralidade, no caso do saneamento básico estabelecido como 

o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos 

serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na 

conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e 

resultados (Lei nº 11.445/2007), tem sido utilizado como noção, conceito, 

princípio, diretriz operacional, imagem, objetivo, proposição política, ideia, ou 

“conceito em estado prático”. Reconhece-se que uma definição completa, 

precisa e unívoca de integralidade não é tarefa simples, podendo se abordar 

a integralidade a partir de quatro eixos: eixo das necessidades, relacionado ao 

acolhimento e resposta às demandas das populações; eixo das finalidades, 

referente aos graus e modos de integração entre as ações; eixo das 

articulações, ou graus e modos de composição de saberes interdisciplinares, 

equipes multiprofissionais e ações intersetoriais no desenvolvimento das ações e 

estratégias; eixo das interações, relacionado à qualidade e natureza das 

interações intersubjetivas no cotidiano das práticas. Para o campo do 

saneamento básico, cabe destacar, especialmente, o eixo das articulações, 

pois pode favorecer a combinação de distintas abordagens, inclusive 

mediante ação intersetorial. O sistema integral permitiria o entrosamento entre 

as diversas partes que compõem o todo, além de incorporar políticas, 

programas e práticas. O caráter sistêmico e integral do conjunto das 

intervenções contribuiria para assegurar maior efetividade, pois poderia atuar 

sobre as manifestações fenomênicas, os nós críticos e acumulações que as 

geram, assim como sobre as regras básicas que compõem a sua estrutura. 

Portanto, ao se pensar o setor de saneamento básico, pode-se admitir que a 

integralidade, como uma diretriz da Lei, poderia orientar a estruturação de 

programas, políticas e sistema, bem como a organização de instituições e 

serviços: trata-se de dispositivo político que habilita os sujeitos nos espaços 

públicos a encontrarem novos arranjos sociais e institucionais. 

Já a intersetorialidade buscaria se sintonizar com a atual metamorfose na 

estrutura do conhecimento disciplinar que, com a profundidade alcançada 

pelas especialidades, tem impulsionado a ciência a percorrer mais uma volta 

da espiral, em busca de visões transversais dos fenômenos, que permitam 

considerá-los em sua complexidade e interdependência. E, como decorrência, 

também a organização do Estado moderno, estruturado inicialmente sob o 

modelo disciplinar, dá mostras de necessidade de mudanças para alcançar 

maior efetividade na sua ação. O saneamento básico, como campo de 

políticas e de gestão públicas, reflete essa movimentação paradigmática. A 

gestão fragmentada de seus componentes e desarticulada de outros campos 

de ação pública tende a dificultar a resposta aos reptos do desenvolvimento 

social. Dessa forma, a introdução da transversalidade para promover a 
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articulação matricial das estruturas setoriais e a intersetorialidade, com o 

compartilhamento e o diálogo entre tecnologias e práticas setoriais, são 

estratégias que visam a preparar o Estado para o processo de metamorfose 

das instituições. A lógica vigente, de restringir tomadas de decisão que afetam 

uma gama tão ampla de interesses e serviços públicos, como é o saneamento 

básico, apenas à prestação dos serviços, sem considerar todas as interrelações 

com a gestão ambiental, a gestão dos recursos hídricos e o uso e ocupação 

do solo, entre outras interfaces, gera distorções. Essas conexões estão vivas nos 

territórios, mas têm pouca acolhida nas estruturas setorializadas de sua gestão, 

embora já comecem a ser acolhidas nos instrumentos legais do País 

relacionados ao setor. Uma prática intersetorial suporia vincular análises, 

planos, programas, decisões e ações a territórios, onde todas as questões se 

vivificam e mostram suas interdependências. 

A sustentabilidade dos serviços, a despeito das diversas significações atribuídas 

ao termo, seria assumida pelo menos a partir de quatro dimensões: a 

ambiental, relativa à conservação e gestão dos recursos naturais e à melhoria 

da qualidade ambiental; a social, relacionada à percepção dos usuários em 

relação aos serviços e à sua aceitabilidade social; a da governança, 

envolvendo mecanismos institucionais e culturas políticas, com o objetivo de 

promoção de uma gestão democrática e participativa, pautada em 

mecanismos de prestação de contas; e a econômica, que concerne à 

viabilidade econômica dos serviços. Um tipo ideal de modelo sustentável de 

gestão de serviços de saneamento básico privilegiaria as escalas institucionais 

e territoriais de gestão; a construção da intersetorialidade; a possibilidade de 

conciliar eficiência técnica e econômica e eficácia social; o controle social e a 

participação dos usuários na gestão dos serviços; e a sustentabilidade 

ambiental. Ainda que a Lei nº 11.445/2007 remeta às diversas dimensões da 

sustentabilidade, especificamente na dimensão econômica estabelece que os 

serviços públicos devam ter a sustentabilidade assegurada, sempre que 

possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços. Entretanto, o 

PMSB aponta que a cobrança aos usuários pela prestação dos serviços não é 

e, em muitos casos não deve ser, a única forma de alcançar sua 

sustentabilidade econômico-financeira. Essa seria de fato assegurada quando 

recursos financeiros investidos no setor sejam regulares, estáveis e suficientes 

para o seu financiamento, e o modelo de gestão institucional e jurídico-

administrativo adequado. 

Para o caso de Lucas do Rio Verde, considerando que a universalização ainda 

requererá significativa soma de recursos, sobretudo em áreas onde os 

investimentos foram exíguos durante o processo evolutivo municipal (esgoto, 

resíduos sólidos e drenagem), e que o apoio à gestão é claramente fator 

limitante à sustentabilidade dos serviços, a continuidade da presença do 

Estado mostra-se essencial. No entanto, a transferência das ações públicas 

exclusivamente para as forças de mercado e para a busca do mais valor 

poderá ser considerada devido a necessidade de superação dos desafios da 

universalização. 
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Outro princípio relevante para o planejamento da área de saneamento básico 

refere-se à participação e controle social ou a democratização da gestão dos 

serviços. A gestão dos serviços de saneamento é tradicionalmente relegada à 

dimensão técnico-administrativa e artificialmente separada dos processos 

socioeconômicos e políticos que estruturam, dão marco e até determinam a 

forma como estes serviços são organizados e geridos. Portanto, a construção 

de relações entre cidadania, governabilidade e o controle e a participação 

social, vislumbrando avançar na instituição de práticas democráticas 

substantivas, corresponde a uma tarefa complexa, em decorrência, em parte, 

da própria natureza do tema, localizado no limiar entre o campo político e o 

campo técnico, ambos com suas múltiplas dimensões e contradições internas. 

Por fim, aspecto que merece cuidadosa atenção diz respeito à matriz 

tecnológica que orienta o planejamento e a política setorial. Planejar o 

saneamento básico no Município, com um olhar de longo prazo, 

necessariamente envolve a prospecção dos rumos tecnológicos que o setor 

pode – ou deve – trilhar. Tal questão envolve diferentes dimensões. Por um 

lado, cabe à política de saneamento básico identificar tendências, segundo as 

quais a matriz tecnológica do saneamento vem se moldando, o que supõe 

também procurar enxergar novos conceitos, ainda que sejam antigas 

formulações em novas roupagens, ou novos desafios que pressionam no 

sentido de mudanças paradigmáticas. Neste sentido, temas como a 

sustentabilidade, a gestão integrada das águas urbanas, o saneamento 

ecológico e o combate às mudanças climáticas globais podem ser evocados 

como exemplos. De outro lado, pode significar, ativamente, enxergar qual 

padrão tecnológico deve ser apoiado e incentivado, inclusive prevendo-se 

movimentos de transição ao longo do período de planejamento, na direção 

das trajetórias mais desejáveis daquela política. Deve-se ter claro ainda que a 

matriz tecnológica predominante, ou a ser induzida pelo planejamento em 

saneamento básico, não é livre de valores, incorporando a noção de 

sustentabilidade que lhe dá suporte, a visão de participação da comunidade 

e da diversidade sociocultural, bem como os princípios de universalidade, 

equidade, integralidade e intersetorialidade, entre outros conceitos. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE SITUACIONAL DO SES 

1 INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

1.1 Descrição Sumária e Relatório Fotográfico 

A seguir é apresentado um quadro da situação atual do sistema de 

esgotamento sanitário na sede urbana do município. 

QUADRO 1.1 Sistema de esgotamento sanitário em operação, em 

construção e com projeto executivo existente, para a sede municipal no ano 

de 2013. 

 

Fonte: SAAE (2013) 

1.1.1 Ligações Domiciliares, População Atendida e Fossas Sépticas 

De acordo com a setorização adotada pelo setor de cobrança do SAAE, dos 

22 centros de custo atualmente administrados pela autarquia, apenas 7 

possuem alguma ligação de esgoto em operação, totalizando em outubro de 

2013 um universo de 5.147 ligações.  

Estas ligações contemplam toda gama de consumidores, sendo: públicos, 

domiciliares, comerciais, industriais e equipamentos urbanos. 
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QUADRO 1.38 Distribuição das Ligações e População Atendida por Centros 

de Custos em Outubro de 2013. 

 

Fonte: SAAE (2013) 

Segundo informações do SAAE, o atual sistema de abastecimento de água 

contempla 16.608 ligações, sendo 16.501 ligações na sede urbana e 107 

ligações no núcleo urbano de Groslândia. 

A diferença entre o número de ligações de água pelo número de ligações de 

esgoto, 11.461 ligações, permite mensurar a parcela que não utiliza o sistema 

público de coleta, transporte e tratamento de esgoto. 

Via de regra, salvo limitadas exceções, esta parcela de 11,4 mil ligações 

atualmente utiliza sistemas individuais de depuração do esgoto no solo, através 

de fossas e/ou sumidouros. 

Estes sistemas individuais são a solução atualmente de 100% da população 

residente no núcleo urbano de Groslândia (107 ligações). 

Para a sede urbana municipal, o uso de fossas e/ou sumidouros ou outras 

soluções individuais é utilizada por 67 % das ligações comerciais, industriais e 

residenciais, totalizando um número estimado de 11,1 mil ligações. 

O serviço de limpeza de fossas no município é realizado por empresas privadas, 

que encaminham atualmente todo o material proveniente de mais de 11 mil 

fossas para a estação de tratamento de esgoto situada no bairro industrial. 

1.1.2 Sistema de Coleta e Interceptação de Esgoto 

O sistema de coleta e interceptação de esgoto municipal é ainda escasso e 

concentrado apenas na sede urbana. 

Enquanto estima-se que existam atualmente cerca de 334 Km de tubulações 

no sistema de abastecimento de água, a estimativa para as extensões da rede 

de esgotamento sanitário existente atualmente é de apenas 63 Km. 

Parte da cidade, que possui rede coletora existente, é impedida de utilizar esta 

infraestrutura, devido ao fato de que as redes encontram-se desconectadas 

dos sistemas de tratamento de esgoto existentes. Por este motivo, existem no 

município situações de bairros onde há rede de esgoto existente, porém as 

residências permanecem utilizando o mecanismo de fossa-sumidouro 

individual. 
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A prefeitura municipal vem exigindo, nos últimos anos, que os novos bairros 

sejam nutridos de rede de coleta de esgoto, ficando estas tubulações não 

operacionais, até a resolução dos sistemas de interceptação e transporte, e 

disponibilidade de tratamento. Parte destes investimentos, relacionados a 

interceptação e transporte de esgoto, estão atualmente em fase de 

implantação através de convênio em andamento com a FUNASA/MS, que 

disponibilizou recursos para a construção de redes de esgoto no bairro Menino 

Deus, e coletor tronco na avenida marginal da BR-163. O cômputo total destas 

obras em fase de construção citadas, através de investimentos da iniciativa 

privada (loteamentos) e pública, é estimado em 30 Km de tubulações de 

esgoto na sede municipal. 

Não obstante, parte das redes coletoras, interceptores e coletores tronco ainda 

não existentes, encontram-se atualmente em fase de contratação. Segundo 

informações da prefeitura municipal e do SAAE, há a previsão para o 

financiamento de cerca de 82 Km destas obras lineares no ano de 2014, 

estando, para este caso, já concluídos os projetos executivos. 

No núcleo urbano de Groslândia, segundo dados do SAAE, não há ainda rede 

de esgoto sanitário. 

1.1.3 Estações Elevatórias de Esgoto Sanitário 

Segundo informações do SAAE, existem em operação atualmente 3 estações 

elevatórias de esgoto (EEEs). Todas estas unidades funcionam na sede urbana 

e encaminham os esgotos para a Estação de Tratamento de Esgoto situada no 

bairro Industrial. 
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QUADRO 1.2 Estação Elevatória da Penitenciária – Em Operação 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.3 Estação Elevatória do Bairro Téssele – Em Operação 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.4 Estação Elevatória do Bairro Pioneiro – Em Operação 

 

Fonte: SAAE (2013) 

Adicionalmente as unidades atualmente em operação, outras duas estações 

elevatórias de esgoto estão sendo construídas, em convênio com a 

FUNASA/MS. 

A primeira elevatória está localizada no bairro Menino Deus, próximo ao 

estádio municipal, e fará o transporte do esgoto até coletor tronco situado na 

marginal da BR 163, que por sua vez irá interceptar redes coletoras futuras e 

encaminhar o esgoto para a estação elevatória da BR 163. 

A estação elevatória de esgoto da BR 163, segunda estação em construção 

atualmente, está localizada próximo a travessia da BR 163 sobre o Rio Verde, 

na saída para Sorriso, receberá a contribuição do coletor tronco e fará o 

transporte por gravidade até a estação de tratamento de esgoto. 
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QUADRO 1.5 Estação Elevatória do Bairro Menino Deus – Em Construção 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.6 Estação Elevatória da  BR 163 – Em Construção 

 

Fonte: SAAE (2013) 

Em adição a estas obras em andamento, segundo informações obtidas junto 

ao SAAE municipal, os projetos executivos elaborados em 2011 pela autarquia 

e pela prefeitura, contemplam ainda a construção de uma estação elevatória 

a ser situada na avenida Tocantins, no bairro Cidade  Nova, anexa ao lago, e 
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teria por finalidade transportar os esgotos coletados nos bairros situados a 

margem direita do córrego Lucas. 

1.1.4 Estações de Tratamento de Esgoto 

O atual sistema em operação na sede municipal possui 2 estações de 

tratamento de esgotos. A primeira, e mais antiga, está localizada no bairro 

Industrial, já a segunda, mais nova, localiza-se no bairro Parque das Américas. 

QUADRO 1.6 Estação de tratamento de esgoto do bairro Industrial 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 1.7 Estação de tratamento de esgoto do bairro Parque das 

Américas 

 

Fonte: SAAE (2013) 

O atual sistema de tratamento de esgoto em operação é o principal entrave 

para o crescimento do número de ligações atendidas com rede de esgoto na 

sede urbana.  

Com a conclusão das obras estruturais atualmente em implantação, através 

de convênio com a FUNASA, em torno de 3 mil ligações poderiam ser 

acrescidas ao sistema de esgotamento, com a construção dos sistemas de 

coleta de esgoto. No entanto, estas obras não são viabilizadas pelo fato de 

que o atual sistema de tratamento, situado no bairro industrial, não comporta a 

ampliação do volume de tratamento. 

Adicionalmente, o volume de lodo proveniente de fossas sépticas 

encaminhados para este sistema vem aumentando consideravelmente, o que 

tornou indispensável a construção de um novo sistema de tratamento de 

esgoto. 

Em 2011, o SAAE e a prefeitura elaboraram os projetos executivos e vêm desde 

então buscando obter os recursos necessários para a construção do novo 

sistema de tratamento de esgoto, anexo a área do atual sistema localizado no 

bairro Industrial. 
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Segundo informações do SAAE e da prefeitura, o município irá procurar 

financiamento para iniciar a construção desta unidade de tratamento em 

2014. 

1.2 Resumo da Infraestrutura Existente 

QUADRO 1.39 Resumo da Infraestrutura Existente 

 

Fonte: SAAE (2013) 

2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA 

2.1 Tarifas, Cobranças por Serviços e Multas 

O Decreto Municipal n° 2.542 de 26 de Agosto de 2013, revisou a tarifa de água 

do SAAE. O anexo deste decreto dividiu as fontes de consumo em quatro 

categorias estabelecendo para cada uma delas uma tarifação. 

Para a apuração do valor cobrado pelo serviço de coleta e tratamento de 

esgoto, é utilizado o fator esgoto/água de 80%. 

Desta forma, a metodologia utilizada preconiza que o valor aferido no 

hidrômetro de medição de consumo de água (micro-medição) é enquadrado 

dentro da categoria e faixa de consumo praticado para a cobrança de água 

e, o somente após calculado o valor a ser pago pela água é que se faz o 

cálculo do valor a ser pago pelo esgoto, utilizando o referido fator 

esgoto/água de 80%. 
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QUADRO 2.1 Critério para Tarifação da Cobrança pela Água em 2013 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

Com relação aos serviços gerais, infrações e multas, o Decreto Municipal n° 

2.544 de 28 de Agosto de 2013, revisou as tarifas destes serviços e encargos, e é 

utilizado também para regulamentar os serviços relacionados a esgotamento 

sanitário. 
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QUADRO 2.2 Taxas Aplicadas por Serviço em 2013 

 

Fonte: SAAE (2013) 

QUADRO 2.3 Infrações e respectivas multas praticadas em 2013 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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2.2 Receitas 

Com relação ao resultado da receita pela cobrança dos serviços em 2012, a 

operadora do sistema (SAAE) informou que a receita corrente total atingiu R$ 

5,987 milhões de reais. 

Estas receitas foram oriundas da receita patrimonial (mobiliários e depósitos 

bancários), serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e outras 

receitas correntes (multas, indenizações e receitas diversas). 

QUADRO 2.4 Distribuição das receitas do SAAE aferidas em 2012 

 

Fonte: SAAE (2013) 

No que tange a fração ocupada pelos serviços de esgotamento sanitário e 

suas atividades correlatas, o resultado em 2012 atingiu uma receita de R$ 0,623 

milhões, que equivale a aproximadamente 10,5% de toda a receita do SAAE no 

respectivo período. 

 

2.3 Despesas 

Com relação ao resultado da despesa do departamento de esgoto em 2012, a 

operadora do sistema (SAAE) informou o valor efetivamente pago atingiu R$ 

0,711 milhões de reais. 

Estas despesas foram oriundas do gasto com salários de funcionários (36,22%); 

insumos (energia elétrica, combustíveis, lubrificantes, telecomunicações e 

material de consumo) (9,50%); e outros serviços de terceiros (52,77. 

Verifica-se que as despesas relacionadas ao “setor esgoto” equivalem a 10,18% 

das despesas totais da operadora do sistema, que englobam ainda outros 

serviços, tais como: administrativos, departamento de água e departamento 

de resíduos sólidos. 
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QUADRO 2.5 Distribuição das Despesas do SAAE aferidas em 2012 

 

Fonte: SAAE (2013) 

 

2.4 Análise 

Comparando as despesas e receitas do “setor esgoto”, em 2012, verificou-se 

um resultado negativo de aproximadamente R$ 88 mil. 

Obviamente que uma parte do pagamento das despesas administrativas deve 

prover desta fonte, proporcionalmente a sua capacidade de receita (10,42%), 

o que implicaria em acréscimo de aproximadamente R$ 159 mil, implicando 

em um  saldo negativo de aproximadamente R$ 247 mil. 

Este resultado demonstra que o “setor esgoto” não está sendo capaz de suprir 

sozinho com suas despesas. Este resultado é contrabalanceado, em parte, pelo 

resultado positivo proveniente do “setor água”. No entanto, demonstra que 

alguns processos operacionais podem estar sendo realizados sem a 

produtividade necessária. Por outro lado, a metodologia indireta de cálculo 

considerando fator esgoto/água de apenas 80% pode estar subvalorizando os 

serviços de coleta, transporte e tratamento de esgoto. 

 

 

 

 

 



39 

 

CAPÍTULO 5 – DEFINIÇÃO DO CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

1 CENÁRIOS PROPOSTOS 

Os cenários propostos para o PMSB consideram uma proposta que avalia duas 

frentes principais: crescimento econômico e crescimento populacional. 

O crescimento econômico reflete a expectativa de incremento de atividades 

comerciais, industriais e de serviços, relacionados a principal fonte de renda 

regional, que é a agricultura. Nesta frente, imaginam-se três possibilidades para 

o crescimento econômico: i) baixo; ii) moderado e iii) elevado. 

Quanto ao crescimento populacional, estaria relacionado a taxa de 

natalidade no município, mas especificamente para Lucas do Rio Verde, mais 

relacionado as correntes migratórias. Esta última, função do crescimento 

econômico e das respectivas ofertas de emprego e estabelecimento no 

município, devido as políticas habitacionais e infraestrutura existente. Seriam, 

todas estas, situações atraentes que poderiam influenciar o crescimento 

populacional, também de três formas: i) baixa; ii) moderada e iii) elevada. 

 

1.1 Cenário 1 

Para o primeiro cenário, imagina-se que o município estaria em fase de 

elevada expansão econômica, motivada pelo agronegócio. Atraindo 

investimentos de mercados externos, e agregando receita ao município. 

Esta situação implicaria em uma tendência de industrialização e incremento 

das atividades comerciais, de serviços, consequentemente aumentando a 

chance do estabelecimento de polos de ensino técnico e superior, hospitais, 

além de ampliação do aparato público em níveis municipal, estadual e 

federal. 

Neste cenário proposto, acredita-se que o crescimento populacional seria 

elevado, proporcional ao crescimento econômico, devido a uma política 

pública atrativa a instalação de novos bairros e, consequentemente, moradia 

aos futuros munícipes.  

 

1.2 Cenário 2 

No segundo cenário, imagina-se que o município estaria em fase de elevada 

expansão econômica, motivada pelo agronegócio. Atraindo investimentos de 

mercados externos, e agregando receita ao município. 

Esta situação implicaria em uma tendência de industrialização e incremento 

das atividades comerciais, de serviços, consequentemente aumentando a 

chance do estabelecimento de polos de ensino técnico e superior, hospitais, 

além de ampliação do aparato público em níveis municipal, estadual e 

federal. 
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No entanto, para este cenário, acredita-se que o crescimento populacional 

seria moderado, pois haveria um controle importante por parte da 

administração municipal, devido a uma política pública menos atrativa a 

instalação de novos bairros e, consequentemente, menor oferta de moradia 

aos futuros munícipes, tornando o crescimento populacional moderado em 

detrimento de um crescimento econômico ainda elevado. 

 

1.3 Cenário 3 

No terceiro cenário, imagina-se que o município estaria em fase de moderada 

expansão econômica, motivada pelo agronegócio, mas desacelerada pelas 

políticas econômicas nacionais e internacionais. Os investimentos oriundos de 

mercados externos seriam escassos, no entanto, a atividade agrosilvopastoril 

seria ainda o combustível de uma economia ainda em crescimento. 

Esta situação implicaria em uma tendência de manutenção do processo de 

industrialização e incremento das atividades comerciais, de serviços, 

consequentemente aumentando a chance do estabelecimento de polos de 

ensino técnico e superior, hospitais, além de ampliação do aparato público em 

níveis municipal, estadual e federal. 

Neste cenário proposto, acredita-se que o crescimento populacional seria 

moderado, proporcional ao crescimento econômico, devido a uma política 

pública atrativa a instalação de novos bairros e, consequentemente, moradia 

aos futuros munícipes.  

 

2 CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

O primeiro cenário foi o escolhido para este PMSB, devido ao entendimento de 

que o município passa por uma fase de elevado crescimento econômico, e 

com tendência de manutenção devido a promessa de investimentos em 

infraestrutura ferroviária e rodoviária na região. 

Não obstante, a administração municipal vem demonstrando estar apoiando o 

crescimento da sede urbana, com a aprovação de novos loteamentos e 

atração de investimentos públicos e privados para a construção de moradias. 

 

2.1 Projeção Populacional 

A seguir são apresentados os quadros relacionados a projeção populacional 

do município, de acordo com o cenário de referência adotado, considerando: 

elevados crescimentos econômico e populacional. 

Neste cenário, a população projetada para o primeiro ano de vigência do 

PMSB (2014) seria de 55.448 habitantes total no município (51.678 habitantes na 

zona urbana). 

A população no vigésimo ano do PMSB (2034) seria, portanto, de 265.190 

habitantes total no município (264.129 habitantes na zona urbana). 
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QUADRO 2.1 Cenário de Referência para Projeção Populacional 

 



42 

QUADRO 2.2 Cenário Referência para Projeção Populacional (2014 a 2017) 
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QUADRO 2.3 Cenário Referência para Projeção Populacional (2018 a 2022) 
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QUADRO 2.4 Cenário Referência para Projeção Populacional (2023 a 2026) 
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QUADRO 2.5 Cenário Referência para Projeção (2027 a 2034) 
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2.2 Demandas Relacionadas ao SES 

2.2.1 Produção per capita de esgoto 

QUADRO 2.6 Produção per capita de Esgoto Sanitário 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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2.2.2 Demandas calculadas para o SES 

QUADRO 2.7 Demandas atuais, futuras e respectivos déficits para ligações, coleta, transporte e tratamento de esgoto 

na zona urbana no período e cenário de referência (2014-2034) 
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CAPÍTULO 6 – METAS DE IMEDIATO, CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS 

A seguir são apresentados o plano de metas e o plano de investimentos para o 

sistema de abastecimento de água, visando garantir a universalização do 

esgotamento sanitário para o período e cenário de referência (2014-2034). 
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1 PLANO DE METAS 

QUADRO 1.1 Plano de Metas de Imediato, Curto, Médio e Longo Prazos 
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2 PLANO DE INVESTIMENTOS 

QUADRO 1.2 Plano de Investimento para o cenário de referência referente as metas de imediato, curto, médio e longo 

prazos, no período entre 2014 e 2034 
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CAPÍTULO 7 – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

A seguir são apresentados os programas, projetos e ações visando atingir as 

metas estabelecidas. 

1 PROGRAMA “CAÇA LIGAÇÕES” 

Consiste em ações estruturais e estruturantes visando evitar a ligação 

clandestina ou irregular de águas pluviais e de efluentes de natureza não 

doméstica.  

1.1 Ações Estruturais 

1.1.1 Cadastro de tubulações subterrâneas 

Contratação de sistema GIS e serviços de sondagem e identificação de 

tubulações subterrâneas para cadastramento das tubulações de esgoto 

existentes. 

Contempla ainda a manutenção do cadastro atualizado, ao longo do período 

de referência (2014-2034). 

1.1.2 Pesquisa de Ligações Clandestinas 

Consiste na realização de pesquisa em todos os usuários da rede de esgoto 

existente, quanto a presença de lançamentos de águas pluviais, ou efluentes 

não autorizados pela operadora. 

Manutenção de pesquisa atualizada durante o período de referência (2014-

2034). 

1.2 Ações Estruturantes 

1.2.1 Capacitação da equipe técnica 

Realização de oficinas, treinamentos e cursos com foco na capacitação e na 

formação de quadros dentro da operadora do sistema de esgoto com vistas a 

implantação de gestão para controle de ligações não regulares 

Contempla a reciclagem intelectual a cada 2 anos dos cargos de 

responsabilidade técnica envolvidos com o setor operacional de esgoto. 

1.2.2 Treinamento da equipe operacional 

Consiste no treinamento da equipe operacional quanto ao adequado 

manuseio das ferramentas, acessórios, conexões, peças e demais dispositivos 

relacionados a pesquisas de ligações na rede de esgoto. 

Contempla ainda na capacitação de quadros operacionais capazes de 

identificar situações adversas e relatar de forma precisa e objetiva a equipe 

técnica. 

2 PROGRAMA “OPERAÇÃO EFICIENTE” 

Trata-se de programa destinado a implementação de automação e 

telemetria, reforma e perfilagem elétrica dos quadros de comando e 

consultoria técnica para operação do sistema de esgotamento sanitário. 
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2.1 Ações Estruturais 

2.1.1 Implantação de telemetria e automação 

Contempla a instalação de sistemas de telemetria e automação nas estações 

elevatórias antigas do sistema de esgotamento sanitário. 

Os sistemas deverão ser capazes de acionar a distância motores e monitorar os 

parâmetros operacionais on line registrando-os em banco de dados com 

interface amigável e acessível a equipe técnica e operacional. 

2.1.2 Reforma dos quadros e perfilagem elétrica 

Consiste na restauração dos quadros elétricos existentes, conforme as normas 

de segurança (NR-10) e da concessionária de energia elétrica. 

Esta ação contempla a manutenção e reparo programado dos dispositivos 

elétricos ao longo do período de referência (2014-2034). 

2.2 Ações Estruturantes 

2.2.1 Treinamento e consultoria para controle e eficiência operacional 

Refere-se a contratação de consultoria especializada para calibração dos 

dispositivos do sistema de telemetria e automação, e treinamento da equipe 

técnica e operacional. 

Contempla ainda o acompanhamento periódico e de plantão para eventuais 

panes no sistema de telemetria e automação. 

3 PROGRAMA “CONTROLE DE EFLUENTES” 

Consiste em ações estruturais e estruturantes visando a aferição da qualidade 

dos efluentes e avaliação da eficiência do tratamento dos esgotos. 

3.1 Ações Estruturais 

3.1.1 Implantação de laboratório de análise de esgoto 

Consiste na implantação de laboratório de análise e monitoramento de 

efluentes, independente do laboratório de análise de água, para controle 

operacional e monitoramento dos lançamentos de efluentes no cursos d’água, 

atendendo as resoluções do CONAMA e plano de monitoramento imposto 

pela SEMA-MT. 

3.2 Ações Estruturantes 

Implica no treinamento, valorização e ampliação do quadro técnico para 

realização das rotinas operacionais de coleta, preservação de amostras, 

análises e emissão de laudos de qualidade dos efluentes. 

Consiste, ainda, no fomento da capacitação do corpo técnico e operacional 

quanto a rotinas operacionais de estações de tratamento de esgoto. 

4 PROGRAMA “SANEAMENTO PARA TODOS” 

Refere-se as obras de ampliação das infraestruturas de coleta, afastamento e 

tratamento de esgoto sanitário. 
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4.1 Ações Estruturais 

4.1.1 Ampliação do sistema coleta de esgoto 

Trata-se de ação para Elaboração de projetos básicos, projetos executivos, 

outorga, licenciamento ambiental e construção de redes coletoras, 

interceptores e coletores tronco visando garantir a demanda nos cenários de 

referencia. 

4.1.2 Ampliação do sistema de elevação e transporte de esgoto 

Considera as ações para Elaboração de projetos básicos, projetos executivos, 

outorga, licenciamento ambiental e construção de estações elevatórias e 

linhas de recalque de esgoto, visando garantir a demanda nos cenários de 

referencia. 

4.1.3 Ampliação do sistema de tratamento de esgoto 

Refere-se a Elaboração de projetos básicos, projetos executivos, outorga, 

licenciamento ambiental e construção de novas estações de tratamento de 

esgoto, visando garantir o atendimento integral da população nos cenários de 

referencia. 

4.1.4 Reforma e Adequação das Unidades Existentes 

Refere-se a Elaboração de projetos básicos, projetos executivos, outorga, 

licenciamento ambiental e execução de reforma, limpeza e recuperação das 

estações elevatórias e estações de tratamento existentes e atualmente em 

operação. 

4.2 Ações Estruturantes 

Consiste na contratação e/ou capacitação de quadros para elaboração de 

editais, termos de referência, orçamentos e análise de medições, bem como a 

fiscalização e prestação de contas de obras de engenharia. 

5 PROGRAMA “SANEAMENTO NO CAMPO” 

Trata-se de ação integrada visando atender as demandas pontuais e 

eventuais localizadas na zona rural. 

5.1 Ações Estruturais 

5.1.1 Implantação de sistema de coleta de esgoto 

Trata-se de ação para Elaboração de projetos básicos, projetos executivos, 

outorga, licenciamento ambiental e construção de redes coletoras, 

interceptores e coletores tronco visando garantir a demanda nos cenários de 

referencia no núcleo urbano de Groslândia. 

5.1.2 Implantação do sistema de tratamento de esgoto 

Refere-se a Elaboração de projetos básicos, projetos executivos, outorga, 

licenciamento ambiental e construção de novas estações de tratamento de 

esgoto, visando garantir o atendimento integral da população nos cenários de 

referencia no núcleo urbano de Groslândia. 
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5.2 Ações Estruturantes 

Fornecimento de quadros capazes de elaborar projetos e propor soluções 

técnicas adequadas a realidade de propriedades rurais. 

Realização de educação ambiental e orientação sanitária com vistas ao 

atendimento e solução de problemas relacionados a disposição final de 

esgotos em assentamentos ou núcleos populacionais localizados na zona rural 

do município. 
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CAPÍTULO 8 – AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Para o caso local do município, foram supostos três grupos de situações que 

possam demandar ações de emergência e contingência: 

- Interrupção do fornecimento de energia elétrica; 

- Problemas estruturais e operacionais na infraestrutura existente; 

- Eventos acidentais de ordem climática ou antrópica de proporção relevante. 

 

Estas situações supostas buscam mensurar antecipadamente incidentes que 

poderão ocasionar de alguma maneira a paralisações nos dispositivos de 

elevação e/ou tratamento de esgotos em setores ou até mesmo em todo o 

município, inclusive zona rural. 

Cada situação poderá apresentar soluções estanques ou semelhantes, de 

acordo com o caso, conforme a seguir. 

1 INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

1.1 Motivo 

A interrupção do fornecimento de energia elétrica poderá ser devido a 

empresa distribuidora, a empresa transmissora ou a empresa geradora. 

Via de regra a interrupção do fornecimento de energia em nível local está 

relacionado a empresa distribuidora. Estes problemas de interrupção 

costumam durar algumas horas e via de regra são de simples solução.  

Quando a interrupção no fornecimento atinge níveis regionais, estaduais ou 

nacionais, o problema pode ser devido a falha no sistema de transmissão ou 

nas usinas geradoras de energia. Estes problemas são de solução mais 

sofisticada e podem demandar maior intervalo de tempo para serem 

solucionados. 

1.2 Ações de Emergência e Contingência 

Primeiramente, ao constatar a interrupção no fornecimento de energia deve-

se entrar em contato com a companhia de distribuição, e procurando avisar a 

respeito do problema e identificar a magnitude do incidente. 

Nas estações elevatórias, deverá ser verificado no quadro geral a possível 

queda de algum dispositivo de proteção. No caso da confirmação da queda 

de fornecimento de energia, deve-se utilizar o gerador móvel do SAAE para 

evitar o transbordamento do esgoto. 

No caso das estações de tratamento, o sistema deverá fluir normalmente por 

gravidade, ficando equipamentos de processo desligados até o retorno da 

energia. 

Os novos sistemas de tratamento deverão ser munidos de geradores capazes 

de entrarem em funcionamento e manterem a etapa de tratamento da fase 

líquida em operação 
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2 PROBLEMAS ESTRUTURAIS NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE 

2.1 Motivo 

A interrupção na elevação de esgoto e/ou tratamento devido a problemas 

estruturais podem ser devido aos seguintes principais problemas: 

- Danificação em bombas; 

- Danificação em painéis elétricos; 

- Danificação em aeradores; 

- Danificação obstrução por sólidos; 

- Falhas operacionais. 

2.2 Ações de Emergência e Contingência 

Para todos os casos é fundamental o treinamento da equipe para 

identificação com maior velocidade possível da origem do problema. Via de 

regra problemas estruturais acometem o sistema de esgoto somente nos casos 

em que o diagnóstico do problema é lento. 

A organização do almoxarifado, com a setorização dos materiais, manutenção 

de peças de reposição é outro aspecto a ser considerado no sistema de 

esgoto e deve ser incentivado. É comum ocorrem casos em que sistemas 

elétricos e hidráulicos demorem dias para voltarem a operar devido aos prazos 

de entrega de peças de fornecedores. Portanto, a manutenção de peças de 

reserva para os itens de maior relevância é uma pratica extremamente 

importante. 

A avaliação das últimas rotinas operacionais via de regra traz importantes 

pistas a respeito da origem dos problemas e suas respectivas soluções. 

 

3 EVENTOS ACIDENTAIS DE ORDEM CLIMÁTICA OU ANTRÓPICA DE PROPORÇÃO 

RELEVANTE 

3.1 Motivo 

Tratam-se de situações acidentais de ordem climática ou antrópica que 

podem levar a uma situação de emergência, tais como: 

- Incêndios; 

- Enchentes; 

- Descargas atmosféricas; 

- Abalos sísmicos; 

- Vendavais; 

- Vazamento de Produtos Químicos ou de Esgoto. 
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3.2 Ações de Emergência e Contingência 

Inicialmente deverá ser avaliada a magnitude do incidente, buscando 

informações junto à defesa civil, vigilância sanitária e outras autoridades 

correlacionadas ao evento. 

3.2.1 Incêndios 

Todas as unidades deverão estar com projeto aprovado no corpo de 

bombeiros, com sinalização de emergência, extintores dentro do prazo de 

validade e, sempre que possível, com rota de fuga conhecida pela equipe 

operacional. 

3.2.2 Enchentes 

A defesa civil deve ser procurada paa avaliação da magnitude da enchente e 

da definição de áreas de risco. As unidades inundadas deverão passar por 

avaliação elétrica antes de repartida. As estruturas localizadas na região 

afetada devem ser testadas e reparadas. 

3.2.3 Descargas atmosféricas 

Raios podem danificar seriamente tanques e todas as instalações 

eletromecânicas.  

Como medida preventiva é fundamental a adequação das instalações as 

normas de engenharia para aterramento e proteção com para-raios das 

estruturas. 

3.2.4 Abalos sísmicos 

As estruturas localizadas na região afetada devem ser testadas e reparadas.  

3.2.5 Vendavais 

As estruturas localizadas na região afetada devem ser testadas e reparadas.  

3.2.6 Vazamento de produtos químicos 

O vazamento de produtos químico pode ocorrer devido, principalmente, aos 

seguintes motivos: 

- Ruptura de tanques armazenadores; 

- Desgaste ou arruinamento de peças e conexões; 

- Queda durante a manipulação; 

- Aplicação de dosagens excessivas no efluente; 

- Impacto devido a colisão frontal ou lateral. 

 

Em todos os casos o treinamento da equipe operacional é fator determinante 

na minoração dos incidentes. 
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Deve ser realizado plano de ação de emergência por um técnico em 

segurança, que deverá conhecer as características (concentração, volume, 

solubilidade, inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, reatividade, etc.), dos 

produtos químicos. 

O uso de EPIs, sinalização de segurança, bem como controle de acesso aos 

locais de armazenamento destes produtos deve ser eficiente e permanente. 
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CAPÍTULO 9 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA E REVISÃO DO PMSB 

1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA 

O monitoramento e avaliação sistemática do PMSB trata-se de capítulo de 

maior relevância deste trabalho. Pois, sabe-se que um plano só tem validade se 

for efetivamente implantado. Para isso, sugere-se o monitoramento e avaliação 

de quatro aspectos: 

- Cenário de referência; 

- Plano de Metas; 

- Indicadores; 

- Programas e Ações. 

1.1 Cenário de Referência 

Para este PMSB foi adotado um cenário de referência para a projeção das 

demandas municipais. Neste cenário, vislumbra-se um elevado crescimento 

econômico e consequentemente elevado crescimento populacional. 

É fundamental que os gestores monitorem a convergência da evolução 

municipal com este cenário adotado, com vistas a fazerem os ajustes 

necessários adequando ao cenário real. 

1.2 Planos de Metas 

De forma análoga, a avaliação do cenário de referência pode implicar em 

alteração no plano de metas, o qual deverá ser revisado e adequado sempre 

que verificado a divergência entre o cenário de referência e o constatado na 

prática. 

Dentro do contexto idealizado, deve ser monitorado a evolução das metas, 

através de um check-list, que buscará atualizar as metas alcançadas e as que 

por ventura não foram atingidas, estas últimas deverão ser acumuladas e 

realinhadas para execução em um próximo momento. 

1.3 Indicadores 

Os indicadores deverão ser criados pelos setores administrativos e operacionais, 

sendo sugeridos alguns: 

1.3.1 IRA 

Índice de Regularidade Ambiental 

Correlaciona o n° de unidades com licença de operação vigente (elevatórias 

e estações de tratamento de esgoto) pelo n° de unidades licenciáveis 

(elevatórias e estações de tratamento de esgoto), em %, num período de 

referência. 

1.3.2 ICE 

Índice de Coleta de Esgoto 

Correlaciona o n° de economias ou habitantes atendidos pelo n° de 

economias ou habitantes total, por setor e geral no município, em %. 
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1.3.3 IQE 

Índice de Qualidade do Efluente 

Correlaciona o n° de análises aprovadas pelo n° de análises realizadas, em %, 

no efluente tratado das estações de tratamento de esgoto. 

1.3.4 IQM 

Índice de Qualidade de Mananciais 

Correlaciona o n° de análises aprovadas pelo n° de análises realizadas, em %, 

no corpo receptor conforme classe definida pelo CONAMA e pela SEMA. 

1.3.5 IAT 

Índice de Acidentes de Trabalho 

Correlaciona o n° de acidentes de trabalho registrados num intervalo de 

tempo, em unidades/período. 

2 REVISÃO DO PLANO 

O PMSB é um instrumento da política municipal de saneamento e conforme 

determina a lei federal n° 11.445/2007, deve ser revisado e atualizado pelo 

menos a cada 4 anos. 

A evolução do cenário de referência é a principal análise a ser monitorada e 

considerada para a revisão do plano, mas não é a única. 

As metas e os programas aqui definidos devem ser discutidos e incrementados, 

com o devido controle social, para que seja atingido efetivamente os objetivos 

do PMSB. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, cuja elaboração é prevista 

na Lei n° 11.445/2007, resulta de um processo planejado e coordenado pela 

prefeitura municipal. A primeira reunião institucional realizada em 22 de 

setembro de 2010, teve como objetivo definir um plano de trabalho para a 

elaboração da minuta do PMSB, estabelecendo prazo de 120 dias para a 

consolidação da versão preliminar do Plano. 

A versão preliminar do Plano, coordenado pelo Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE) e acompanhado pelas secretarias de Meio Ambiente, Obras e 

de Planejamento, foi apresentado a população em audiência pública 

realizada no dia 22 de março de 2011 na câmara de vereadores. Esta 

audiência pública marcou o início da “VII Semana da Água”, tradicional 

evento organizado pelo SAAE, na ocasião entre os dias 22 e 27 de março de 

2011. 

Apesar da versão preliminar do Plano já considerar o conteúdo mínimo 

estabelecido pelo artigo 19 da Lei Federal n° 11.445 de 2007 e pela 

regulamentação através do artigo 25 do Decreto Federal n° 7217/2010, 

vislumbrou-se a necessidade de sua revisão, devido a publicação, em meados 

de 2011, dos resultados atualizados do censo demográfico IBGE/2010 e, em 

adição, também para adequação do PMSB, no âmbito do manejo de resíduos 

sólidos e limpeza urbana, compatibilizando-o quanto a Lei Federal n° 12.305 de 

2010 e respectivo Decreto Federal n° 7.404 de 2010. 

Em 2011, a prefeitura municipal, através do SAAE, procurou orientação junto a 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/MS, através da Superintendência 

Estadual de Mato Grosso – SUEST/MT, para esclarecimentos quanto a 

compatibilização do PMSB em relação a política nacional de resíduos sólidos 

(Lei n° 12.305/2010).  

Devido a esta busca constante de orientação por parte do município de Lucas 

do Rio Verde, e de outros municípios Mato-grossenses, em novembro de 2012 a 

FUNASA realizou uma “Oficina de Política e Plano Municipal de Saneamento 

Básico”. O evento foi realizado entre os dias 5 e 9 de novembro de 2012, pela 

SUEST/MT, nas dependências da Associação Mato-grossense dos Municípios 

(AMM). Na ocasião, membros do corpo técnico do SAAE participaram desta 

oficina e assimilaram experiências para a revisão e aprovação do Plano. 

O presente documento constitui a versão do PMSB resultante do processo 

descrito, contendo ainda sua atualização face à publicação do Censo 

Demográfico de 2010 e de novas infraestruturas construídas no município desde 

a sua versão preliminar datada de março de 2011. 

Destaca-se que a lógica adotada para a elaboração do PMSB é a de um 

planejamento que dá ênfase a uma visão estratégica de futuro. Nesse modelo, 

o futuro não é simplesmente uma realidade desenhada pela equipe de 

planejamento, abordagem esta usual no planejamento tradicional, que a 

adota a despeito de se saber que o planejador não dispõe da capacidade de 

influenciar todos os fatores determinantes desse futuro. O enfoque adotado, ao 

contrário, é o de procurar visualizar possíveis futuros, denominados de cenários, 
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a partir das incertezas incidentes, com base em sólida análise da situação atual 

e pregressa. Parte da premissa de que não é possível predizer o futuro, mas 

apenas fazer previsões de possibilidades, procurando reduzir os riscos das 

incertezas e propiciar ferramentas que facilitem a definição de estratégias. Esta 

metodologia converge com a adotada pelo governo federal na elaboração 

do PLANSAB. 

Busca superar, assim, uma visão determinista, de que seja possível projetar um 

futuro com base na extrapolação de tendências. A construção da visão 

estratégica com os diversos atores envolvidos procura assumir a complexidade 

dos processos de mudança, geradores de resistências e de conflitos, e ao 

mesmo tempo considera que a visualização do futuro, no horizonte de 

planejamento, é plena de incertezas e de alterações frequentes na realidade 

social, política e econômica. 

No PMSB foram definidos três cenários de planejamento, designados para 

efeito de identificação como Cenários 1, 2 e 3, tendo sido adotado o primeiro 

deles como o cenário de referência para o planejamento. 

Para este, foram estabelecidas metas e, visando atingi-las ao longo dos 20 anos 

de execução do PMSB, propostas macrodiretrizes e estratégias. 

Operacionalmente, foram ainda propostos programas para a política pública 

de saneamento básico, em um nível de discriminação ainda preliminar, já que, 

em uma próxima etapa, estes serão detalhados em maior profundidade. Os 

dois outros cenários são mantidos como balizadores para o monitoramento de 

tendências, alimentando ajustes dinâmicos do PMSB ao longo do seu período 

de execução. 

Para assegurar a eficácia da implementação do Plano, da forma como 

concebido, entende-se necessária a criação de instância permanente, no 

Governo Municipal, vinculada ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), 

que exerça rigoroso e contínuo monitoramento e avaliação do Plano e da 

política pública de saneamento básico em nível municipal, compreendendo o 

acompanhamento das metas, estratégias, programas e a ocorrência dos 

próprios cenários. Assim, será possível identificar desconformidades e acionar 

medidas para sua correção. 

Além disso, será possível identificar os rumos assumidos pela realidade futura, 

cotejando-a com os três cenários previstos e, caso constatado um forte 

distanciamento em relação ao cenário de referência, a implementação de 

ajustes no Plano, especialmente por ocasião de suas atualizações a cada 

quatro anos, conforme previstas em Lei. 

Para a elaboração do PMSB diversas etapas e atividades foram percorridas. No 

plano conceitual foi realizado um amplo diagnóstico da situação existente, 

através do levantamento de dados primários e secundários, obtidos 

respectivamente diretamente no município e através do corpo técnico 

municipal. Com base nessas informações foi possível estabelecer metas de 

curto, médio e longo prazos para o cenário de referência e consequente plano 

de investimentos para os programas, projetos e ações admitidos como 
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necessários para atingir a universalização dos serviços no horizonte legal de 20 

anos (2014-2034). 

Faz-se necessária ainda destacar uma definição central, que acompanha as 

várias abordagens do Plano: tratam-se dos conceitos de medidas estruturais e 

medidas estruturantes, com repercussões, sobretudo no planejamento futuro 

das ações. As primeiras correspondem aos tradicionais investimentos em obras, 

com intervenções físicas relevantes nos territórios, para a conformação das 

infraestruturas físicas de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas. São evidentemente necessárias para suprir o deficit 

de cobertura pelos serviços e a proteção da população quanto aos riscos 

epidemiológicos, sanitários e patrimoniais. Por outro lado, por medidas 

estruturantes são entendidas aquelas que fornecem suporte político e 

gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços. Encontram-se 

tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, em todas as suas dimensões, 

quanto na da melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física. 

Dessa forma, o PMSB procura deslocar o tradicional foco dos planejamentos 

clássicos em saneamento básico, pautados na hegemonia de investimentos 

em obras físicas, para um melhor balanceamento destas com medidas 

estruturantes, a partir do pressuposto de que o fortalecimento das ações em 

medidas estruturantes assegurará crescente eficiência, efetividade e 

sustentação aos investimentos em medidas estruturais. No horizonte do Plano, 

projeta-se a gradativa substituição dos esforços para a implantação de 

medidas estruturais para outros que valorizem fortemente as estruturantes, 

conforme destacado com maiores detalhes no documento. 

A estrutura desta versão do PMSB subdividiu o trabalho em 4 relatórios 

denominados “TOMOS”, sendo cada um específico para um dos temas a 

serem abordados pelo Plano, sendo: 

- TOMO 1: Plano Municipal de Abastecimento de Água – PMAA; 

- TOMO 2: Plano Municipal de Esgotamento Sanitário – PMES; 

- TOMO 3: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS;  

- TOMO 4: Plano Municipal de Drenagem Urbana - PMDU. 

Cada um dos quatro relatórios inicia-se com uma apresentação sumária das 

bases legais e dos princípios norteadores e orientadores para o 

desenvolvimento do Plano. Em seguida, apresenta-se a síntese da análise 

situacional do respectivo tema no município, composta pelos estudos e 

informações obtidas, dos programas e ações municipais, dos investimentos 

realizados, e pela avaliação político-institucional do setor. Nas seções seguintes 

são descritos os três cenários para a política de saneamento básico e 

mostradas as metas de curto, médio e longo prazo, por tema, para o cenário 

de referência. Após, apresenta-se a projeção das necessidades de 

investimento, por componente do saneamento básico, para o cumprimento 

das metas previstas. Posteriormente, são apontadas as macrodiretrizes, 

estratégias e os programas de governo entendidos como necessários para a 



17 

materialização efetiva, eficaz e eficiente do Plano. Finalmente, propõe-se a 

estrutura e os procedimentos visualizados para o monitoramento, avaliação 

sistemática e revisão do Plano. 
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CAPÍTULO 2 – BASES LEGAIS E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 21, ser competência da 

União “elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social” e “instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos”. 

A Lei nº 10.257/2001, em seu artigo 2º, traz como diretriz da Política Urbana a 

garantia, dentre outros, do direito ao saneamento e estabelece, também, a 

competência da União nas questões da Política Urbana. Conforme disposto no 

artigo 3º, o saneamento básico está incluído no rol de atribuições de interesse 

da política urbana. 

A Lei nº 8.080/1990, que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), trouxe como 

obrigação desse sistema promover, proteger e recuperar a saúde, englobando 

a promoção de ações de saneamento básico e de vigilância sanitária. A 

noção de saúde contemplada na Lei considera como seus fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Em diversas de 

suas definições e determinações, o saneamento básico assume papel central 

na política de saúde pública. Ou seja, o SUS reconhece explicitamente a 

importância do saneamento básico para a melhoria das condições de saúde 

da população. Além disso, a Lei nº 9.433/1997, que estabelece a política 

nacional de recursos hídricos, define como objetivo a garantia da 

disponibilidade de água para gerações futuras. 

A regulamentação da Lei nº 11.445/2007, que fixa as Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico (Decreto n° 7.217/2010), estabelece, por sua vez, nos 

artigos 24 e 25, que o titular do poder executivo municipal deverá elaborar o 

seu plano de saneamento básico, contendo no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, 

inclusive hidrológicos, e socioeconômicos e apontando as causas das 

deficiências detectadas; 

II - metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso 

universal aos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada 

a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

IV - ações para situações de emergências e contingências; e 

V - mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

A mesma Lei estabelece que os planos devam ser elaborados com horizonte 

de 20 anos, avaliados anualmente e revisados a cada quatro anos, 
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preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos 

plurianuais. 

No tocante ao objeto de abordagem do PMSB, recorre-se à Lei, que adota a 

definição de saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas 

e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 

nas áreas urbanas. 

Ao longo do período de elaboração do PMSB, instrumentos legais com 

importantes interfaces com o estudo, foram editados: o Decreto nº 7.217/10, 

que regulamenta a Lei nº 11.445/2007, e a Lei nº 12.305/10, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, bem como o Decreto nº 7.404/10, que a 

regulamenta. Dentre outras interfaces entre as legislações de saneamento 

básico e de resíduos sólidos, mencionem-se aquelas entre os planos de 

saneamento básico e os planos de resíduos sólidos. 

Com base nessas referências, foi, portanto, elaborado a presente versão do 

PMSB, visando disponibilizá-lo à sociedade e ao recebimento de críticas e 

sugestões, as quais, devidamente processados, resultarão na versão aprovada 

e final do PMSB. 

Em relação às competências institucionais, diversos órgãos no Governo 

Municipal, respondem por programas e ações em saneamento básico.  

Do ponto de vista operacional, o SAAE realiza a gestão dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos comerciais e domiciliares.  

O SAAE também é responsável pela elaboração de projetos, execução e 

fiscalização de obras dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

À Secretaria Municipal de Agrigultura e Meio Ambiente (SAMA) compete 

fiscalizar e licenciar empreendimentos de pequeno e médio porte quanto a 

geração de resíduos sólidos, bem como a implementação e 
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operacionalização dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

Também cabe a SAMA a elaboração de estudos e projetos no âmbito de 

resíduos sólidos comerciais, domiciliares, entulhos, pneus, embalagens de 

agrotóxicos, pilhas e baterias, fármacos, serviços de saúde, embalagens óleos 

lubrificantes e derivados de petróleo, além do monitoramento e recuperação 

de passivos ambientais. 

Compete a Secretaria de Infraestrutura e Obras (SIO) a elaboração de 

projetos, execução e fiscalização de obras de Drenagem Urbana. Também é 

competência desta secretaria a operação do sistema de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos de construção civil. 
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CAPÍTULO 3 – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Entender o futuro do saneamento básico no município supõe entender e 

conceituar seus fundamentos, seus pressupostos e as diferentes visões 

envolvidas. São definições que estão longe de serem neutras, embora 

essenciais para orientar o planejamento, que também não é neutro ou uma 

atividade sustentada apenas em métodos e técnicas. Muito ao contrário, cada 

escolha de caminhos, cada método, cada proposição, recebe a influência da 

visão de mundo e de sociedade, dos agentes sociais que se envolvem no 

processo participativo de planejamento. Entretanto, no PMSB, como em outros 

trabalhos desenvolvidos com rigor científico, empregam-se métodos visando 

reduzir, e não anular, por impossível, as subjetividades. 

Assim, a construção do PMSB não se reduz a um processo técnico-científico 

descontextualizado. Está envolto em um contexto social, político e econômico, 

dentre outros aspectos. A sua abertura para o social, ao buscar suporte 

conceitual em princípios fundamentais, possibilita explicitar distintas leituras e 

enfoques sobre a sociedade. Nesse sentido, a elaboração do Plano foi 

sustentada em princípios da política de saneamento básico, a maior parte 

deles presente na Lei nº 11.445/2007. Alguns se baseiam em conceitos que 

requerem precisão, sendo muitas vezes sem uma significação consensual pelos 

diversos atores que se ocuparam de discuti-los ou entre diferentes correntes 

teóricas. Neste capítulo, explicitam-se alguns princípios que orientaram a 

elaboração do Plano. 

A universalização do acesso é tributária de certa noção de igualdade, em que 

defende o acesso de todos aos bens e serviços produzidos na sociedade. Está 

presente no lema da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade) e nas promessas dos socialistas utópicos. Ainda que teóricos 

questionem a igualdade formal – estabelecida na superestrutura jurídico-

política de diversos países –, após a revolução burguesa, a possibilidade de os 

sujeitos defenderem a igualdade real pela luta política propiciou ganhos para 

as classes subalternas por meio de reformas. Sistemas de proteção social de 

caráter universal ou políticas públicas universais, a exemplo da saúde e da 

educação, desenvolveram-se nas sociedades capitalistas a partir da 

emergência do chamado estado de bem-estar social, especialmente nos anos 

1950 e 1960. Em contraste, o Brasil adotou um modelo de “estado 

desenvolvimentista”, que permitiu a ampliação de benefícios e serviços por 

intermédio da previdência social. Neste modelo, o Brasil estruturou-se 

historicamente de forma não universalista, no sentido da concessão de direitos 

não à totalidade da sociedade, mas a grupos sociais escolhidos, como forma 

de incorporar certas frações das camadas populares à arena política. Trouxe 

como consequência uma desigualdade sócio territorial estrutural no acesso aos 

serviços, que se agrava nos anos 1990, com a política de ajuste econômico e 

reforma do já precário estado de bem-estar social. 

No entanto, sobretudo após a Constituição Federal de 1988, a universalidade 

torna-se um princípio com ampla aceitação da sociedade. No caso do 

saneamento básico, tal preceito não foi historicamente a tônica ao longo das 

políticas implementadas, tendo sido consolidado apenas a partir da Lei nº 
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11.445/2007, que apresenta como primeiro princípio fundamental dos serviços 

de saneamento básico a universalização do acesso. A noção de 

universalidade remete à possibilidade de todos os brasileiros poderem alcançar 

uma ação ou serviço de que necessite, sem qualquer barreira de 

acessibilidade, seja legal, econômica, física ou cultural. Significa acesso igual 

para todos, sem qualquer discriminação ou preconceito. 

Contudo, para efeito da citada Lei, considera-se a universalização como a 

ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 

saneamento básico, o que pode soar contraditório com o conceito de acesso 

igual para todos. Sendo a universalidade atingida nas próximas décadas, 

estando assegurada a possibilidade de o acesso de todos aos serviços, 

questões relacionadas ao financiamento e à capacidade de pagamento 

podem colocar em questão a garantia do acesso universal. Além disso, o 

conceito de universalidade, em si mesmo, pode acarretar diferentes 

interpretações, que não encontram necessariamente consenso, como a 

discussão de se “saneamento para todos” deve incluir em sua abrangência 

também as atividades econômicas, e se essas também seriam dever do 

Estado. Por outro lado, considerando a noção de saneamento básico adotada 

na Lei nº 11.445/2007, a universalidade do acesso deve contemplar a 

integralidade dos componentes, isto é, abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Assim, não basta uma 

aceitação do princípio geral da universalidade, isoladamente, sendo que este 

deve ser conceituado de forma articulada com as noções de equidade e 

integralidade. 

Equidade, dentre as suas várias noções explicativas, pode ser entendida como 

a superação de diferenças evitáveis, desnecessárias e injustas. Embora 

reconhecendo que as desigualdades inaceitáveis e injustas mereçam 

correções, esse entendimento, muito presente em documentos de organismos 

internacionais, legitima o pagamento de serviços pelos que podem fazê-lo, 

restringindo a atuação dos serviços públicos e gratuitos exclusivamente para os 

pobres, política conhecida como focalização. Há que se distinguirem ainda as 

desigualdades nas condições e na qualidade de vida, de um lado, e as 

desigualdades no acesso e consumo de bens e serviços, de outro. No caso do 

saneamento básico, caberia separar, para efeito de análise, a qualidade de 

vida de uma população em um dado território, de um lado, e o acesso aos 

serviços, bem como à proteção do meio ambiente, de outro. Equidade pode 

ainda ser explicada como o igual tratamento para os iguais (equidade 

horizontal) ou como o tratamento desigual para desiguais (equidade vertical). 

Portanto, embora a igualdade seja um valor considerado importante, há 

situações em que ocorrem grandes desigualdades, como no acesso aos 

serviços de saneamento básico. A prestação de serviços às coletividades e a 

garantia do acesso aos bens coletivos, de acordo com as necessidades ou 

destacando um grupo ou categoria essencial que seria alvo especial da 

intervenção, possibilitaria oferecer mais recursos para os que mais precisam. 

Nesses casos, atender igualmente aos desiguais poderia resultar na 

manutenção das desigualdades, impedindo atingir a igualdade. Na realidade, 
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a questão posta procura demonstrar que a igualdade pode não ser justa, 

cabendo indagar: em nome de que padrão de justiça social as distintas 

racionalidades de distribuição de recursos utilizadas pelas políticas setoriais ou 

pelos níveis de governo são formuladas? Com vistas, sobretudo, à distribuição 

de recursos, a noção de equidade se impõe. Admite, em tese, a possibilidade 

de atender desigualmente os que são desiguais, priorizando aqueles que mais 

necessitam para que se possa alcançar a universalização dos serviços. 

O tema da integralidade, no caso do saneamento básico estabelecido como 

o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos 

serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na 

conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e 

resultados (Lei nº 11.445/2007), tem sido utilizado como noção, conceito, 

princípio, diretriz operacional, imagem, objetivo, proposição política, ideia, ou 

“conceito em estado prático”. Reconhece-se que uma definição completa, 

precisa e unívoca de integralidade não é tarefa simples, podendo se abordar 

a integralidade a partir de quatro eixos: eixo das necessidades, relacionado ao 

acolhimento e resposta às demandas das populações; eixo das finalidades, 

referente aos graus e modos de integração entre as ações; eixo das 

articulações, ou graus e modos de composição de saberes interdisciplinares, 

equipes multiprofissionais e ações intersetoriais no desenvolvimento das ações e 

estratégias; eixo das interações, relacionado à qualidade e natureza das 

interações intersubjetivas no cotidiano das práticas. Para o campo do 

saneamento básico, cabe destacar, especialmente, o eixo das articulações, 

pois pode favorecer a combinação de distintas abordagens, inclusive 

mediante ação intersetorial. O sistema integral permitiria o entrosamento entre 

as diversas partes que compõem o todo, além de incorporar políticas, 

programas e práticas. O caráter sistêmico e integral do conjunto das 

intervenções contribuiria para assegurar maior efetividade, pois poderia atuar 

sobre as manifestações fenomênicas, os nós críticos e acumulações que as 

geram, assim como sobre as regras básicas que compõem a sua estrutura. 

Portanto, ao se pensar o setor de saneamento básico, pode-se admitir que a 

integralidade, como uma diretriz da Lei, poderia orientar a estruturação de 

programas, políticas e sistema, bem como a organização de instituições e 

serviços: trata-se de dispositivo político que habilita os sujeitos nos espaços 

públicos a encontrarem novos arranjos sociais e institucionais. 

Já a intersetorialidade buscaria se sintonizar com a atual metamorfose na 

estrutura do conhecimento disciplinar que, com a profundidade alcançada 

pelas especialidades, tem impulsionado a ciência a percorrer mais uma volta 

da espiral, em busca de visões transversais dos fenômenos, que permitam 

considerá-los em sua complexidade e interdependência. E, como decorrência, 

também a organização do Estado moderno, estruturado inicialmente sob o 

modelo disciplinar, dá mostras de necessidade de mudanças para alcançar 

maior efetividade na sua ação. O saneamento básico, como campo de 

políticas e de gestão públicas, reflete essa movimentação paradigmática. A 

gestão fragmentada de seus componentes e desarticulada de outros campos 

de ação pública tende a dificultar a resposta aos reptos do desenvolvimento 

social. Dessa forma, a introdução da transversalidade para promover a 
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articulação matricial das estruturas setoriais e a intersetorialidade, com o 

compartilhamento e o diálogo entre tecnologias e práticas setoriais, são 

estratégias que visam a preparar o Estado para o processo de metamorfose 

das instituições. A lógica vigente, de restringir tomadas de decisão que afetam 

uma gama tão ampla de interesses e serviços públicos, como é o saneamento 

básico, apenas à prestação dos serviços, sem considerar todas as interrelações 

com a gestão ambiental, a gestão dos recursos hídricos e o uso e ocupação 

do solo, entre outras interfaces, gera distorções. Essas conexões estão vivas nos 

territórios, mas têm pouca acolhida nas estruturas setorializadas de sua gestão, 

embora já comecem a ser acolhidas nos instrumentos legais do País 

relacionados ao setor. Uma prática intersetorial suporia vincular análises, 

planos, programas, decisões e ações a territórios, onde todas as questões se 

vivificam e mostram suas interdependências. 

A sustentabilidade dos serviços, a despeito das diversas significações atribuídas 

ao termo, seria assumida pelo menos a partir de quatro dimensões: a 

ambiental, relativa à conservação e gestão dos recursos naturais e à melhoria 

da qualidade ambiental; a social, relacionada à percepção dos usuários em 

relação aos serviços e à sua aceitabilidade social; a da governança, 

envolvendo mecanismos institucionais e culturas políticas, com o objetivo de 

promoção de uma gestão democrática e participativa, pautada em 

mecanismos de prestação de contas; e a econômica, que concerne à 

viabilidade econômica dos serviços. Um tipo ideal de modelo sustentável de 

gestão de serviços de saneamento básico privilegiaria as escalas institucionais 

e territoriais de gestão; a construção da intersetorialidade; a possibilidade de 

conciliar eficiência técnica e econômica e eficácia social; o controle social e a 

participação dos usuários na gestão dos serviços; e a sustentabilidade 

ambiental. Ainda que a Lei nº 11.445/2007 remeta às diversas dimensões da 

sustentabilidade, especificamente na dimensão econômica estabelece que os 

serviços públicos devam ter a sustentabilidade assegurada, sempre que 

possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços. Entretanto, o 

PMSB aponta que a cobrança aos usuários pela prestação dos serviços não é 

e, em muitos casos não deve ser, a única forma de alcançar sua 

sustentabilidade econômico-financeira. Essa seria de fato assegurada quando 

recursos financeiros investidos no setor sejam regulares, estáveis e suficientes 

para o seu financiamento, e o modelo de gestão institucional e jurídico-

administrativo adequado. 

Para o caso de Lucas do Rio Verde, considerando que a universalização ainda 

requererá significativa soma de recursos, sobretudo em áreas onde os 

investimentos foram exíguos durante o processo evolutivo municipal (esgoto, 

resíduos sólidos e drenagem), e que o apoio à gestão é claramente fator 

limitante à sustentabilidade dos serviços, a continuidade da presença do 

Estado mostra-se essencial. No entanto, a transferência das ações públicas 

exclusivamente para as forças de mercado e para a busca do mais valor 

poderá ser considerada devido a necessidade de superação dos desafios da 

universalização. 
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Outro princípio relevante para o planejamento da área de saneamento básico 

refere-se à participação e controle social ou a democratização da gestão dos 

serviços. A gestão dos serviços de saneamento é tradicionalmente relegada à 

dimensão técnico-administrativa e artificialmente separada dos processos 

socioeconômicos e políticos que estruturam, dão marco e até determinam a 

forma como estes serviços são organizados e geridos. Portanto, a construção 

de relações entre cidadania, governabilidade e o controle e a participação 

social, vislumbrando avançar na instituição de práticas democráticas 

substantivas, corresponde a uma tarefa complexa, em decorrência, em parte, 

da própria natureza do tema, localizado no limiar entre o campo político e o 

campo técnico, ambos com suas múltiplas dimensões e contradições internas. 

Por fim, aspecto que merece cuidadosa atenção diz respeito à matriz 

tecnológica que orienta o planejamento e a política setorial. Planejar o 

saneamento básico no Município, com um olhar de longo prazo, 

necessariamente envolve a prospecção dos rumos tecnológicos que o setor 

pode – ou deve – trilhar. Tal questão envolve diferentes dimensões. Por um 

lado, cabe à política de saneamento básico identificar tendências, segundo as 

quais a matriz tecnológica do saneamento vem se moldando, o que supõe 

também procurar enxergar novos conceitos, ainda que sejam antigas 

formulações em novas roupagens, ou novos desafios que pressionam no 

sentido de mudanças paradigmáticas. Neste sentido, temas como a 

sustentabilidade, a gestão integrada das águas urbanas, o saneamento 

ecológico e o combate às mudanças climáticas globais podem ser evocados 

como exemplos. De outro lado, pode significar, ativamente, enxergar qual 

padrão tecnológico deve ser apoiado e incentivado, inclusive prevendo-se 

movimentos de transição ao longo do período de planejamento, na direção 

das trajetórias mais desejáveis daquela política. Deve-se ter claro ainda que a 

matriz tecnológica predominante, ou a ser induzida pelo planejamento em 

saneamento básico, não é livre de valores, incorporando a noção de 

sustentabilidade que lhe dá suporte, a visão de participação da comunidade 

e da diversidade sociocultural, bem como os princípios de universalidade, 

equidade, integralidade e intersetorialidade, entre outros conceitos. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE SITUACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Conforme conteúdo mínimo proposto pela lei 12.305/2010. 

1 IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO 

A NBR 10004 de 2004, estabelece os critérios para classificação dos resíduos 

sólidos, sendo: 

- Resíduos perigosos – classe I; 

- Resíduos não perigosos – classe II, sendo: 

 Classe II A – não inertes 

 Classe II B – inertes 

1.1 Resíduos Perigosos – Classe I 

Os resíduos sólidos perigosos (classe I) produzidos no município são aqueles que 

apresentam, segundo a norma, uma das seguintes características: 

- inflamabilidade; 

- corrosividade; 

- reatividade; 

- toxicidade; 

- patogenicidade. 

1.1.1 Identificação de resíduos inflamáveis produzidos no município 

Os seguintes tipos de resíduos sólidos são considerados inflamáveis e são 

produzidos no município: 

- Fluídos de freios e de transmissão; 

- Óleo usado e suas embalagens; 

- Esmalte a base de óleo e tinta látex. 

1.1.2 Identificação de resíduos corrosivos produzidos no município 

Os seguintes tipos de resíduos sólidos são considerados corrosivos e são 

produzidos no município: 

- Baterias de carros, tratores e caminhões; 

- Ácidos para piscinas e cloro; 

- Pilhas e bateriais de aparelhos eletro-eletrônicos. 

 

 

1.1.3 Identificação de resíduos reativos produzidos no município 

- Produtos químicos utilizados em processos industriais; 
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- Baterias de carros, tratores e caminhões; 

- Pilhas e bateriais de aparelhos eletro-eletrônicos; 

- Material resultante de exames hospitalares tipo raio-X e correlatos. 

1.1.4 Identificação de resíduos tóxicos produzidos no município 

- Produtos químicos utilizados em processos industriais; 

- Resíduos orgânicos provenientes de atividades industriais; 

- Baterias de carros, tratores e caminhões; 

- Lâmpadas fluorescentes; 

- Fertilizantes químicos agrícolas e suas embalagens; 

- Óleo usado e suas embalagens; 

- Resíduo sólido proveniente de fossas sépticas e banheiros químicos. 

1.1.5 Identificação de resíduos sólidos patogênicos 

- Resíduo sólido proveniente de fossas sépticas e banheiros químicos; 

- Resíduos orgânicos provenientes de atividades industriais; 

- Material hospitalar e veterinário; 

- Lodo de estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias de esgoto, 

limpeza de ramais de esgoto e de sistemas de tratamento de efluentes. 

1.2 Resíduos Não Perigosos – Classe II 

Estes resíduos sólidos contemplam aqueles gerados pelas atividades 

comerciais, pelas residencias, órgãos públicos, aparelhos públicos, vias 

públicas, construção civil, que não apresentem nenhuma das características 

relacionadas a classe I, ou não tenha tido contato com nenhum resíduo 

considerado de classe I. 

Segundo a NBR 10004/2004, os resíduos sólidos não perigosos (classe II)que 

entrarem em contato direto com os resíduos sólidos perigosos (classe I), passam 

a ser classificados como perigosos. 

Os resíduos sólidos não perigosos (classe II) identificados no município são: 

- entulhos e restos de demolições e construções; 

- Embalagens em geral (plástico, vidro, papel, papelão, metais); 

- Material orgânico doméstico; 

- Papeis impressos; 

- Madeiras; 

- Restos de poda e capina; 

- Eletroeletrônicos usados; 

- Móveis usados; 
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- Eletrodomésticos usados; 

- Sucatas; 

- Trapos, panos, calçados e vestimentas; 

- Fraldas e absorventes; 

- Pneus. 

2 IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO 

MUNICÍPIO 

O quadro a seguir correlaciona os resíduos sólidos identificados como 

produzidos no município e suas respectivas origens: 

QUADRO 2.1 Origem dos Resíduos Sólidos Produzidos no Município 
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3 QUATIFICAÇÃO DO VOLUME DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO 

MUNICÍPIO 

3.1 Resíduos Perigosos – Classe I 

3.1.1 Produção total de resíduos sólidos perigosos – classe I 

Os resíduos sólidos perigosos identificados por este PMGIRS são passíveis de 

respectivos Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, específicos para 

cada fonte geradora e devem ser elaborados pelos atores responsáveis, sendo 

público ou privados. 

A completa quantificação destes resíduos ainda não é possível, devido a 

inexistência de um banco de dados capaz de cruzar as informações dos PGRS 

elaborados pelos respectivos atores responsáveis. 

Desta forma, as informações ora apresentadas deverão ser complementadas, 

para aqueles resíduos que não foram quantificados. 

3.1.2 Resíduos provenientes de fossas sépticas e banheiros químicos 

O SAAE recebe os resíduos provenientes da limpeza de fossas sépticas e de 

banheiros químicos na sede urbana. 

Estima-se que em 2014 existirão cerca de 11 mil fossas sépticas na sede urbana. 

Segundo controle do SAAE realizado no ano de 2010, em torno de 34.856 m³ 

foram encaminhados para disposição final nas lagoas de tratamento do SAAE, 

oriundo de aproximadamente 10 mil fossas sépticas. Considerando uma 

evolução proporcional entre o volume gerado e o número de fossas 

atualmente, estima-se que no ano de 2014 serão gerados 38.341 m³ de resíduos 

provenientes desta fonte geradora. 

3.1.3 Resíduos provenientes de embalagens vazias de agrotóxicos 

A unidade de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos situada no 

município de Lucas do Rio Verde é administrada pela Fundação de Apoio A 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde.  

Segundo o último relatório técnico semestral, no ano de 2012, foram 

encaminhados para esta disposição final cerca de 690 toneladas de 

embalagens vazias de agrotóxicos. 

3.2 Resíduos Não Perigosos – Classe II 

3.2.1 Produção total de resíduos sólidos não perigosos – classe II 

O volume estimado de resíduos sólidos não perigosos – classe II, que será 

produzido no ano de 2014 é algo em torno de 138.421,5 m³. 

Considerando a população prevista para o ano de 2014, na zona urbana, que 

é de 51.678 habitantes, representa uma produção volumétrica per capita de 

2,67 m³/habitante.ano.  
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3.2.2 Resíduos provenientes de entulhos, restos de demolições e construções 

Estima-se que a taxa per capita de produção destes tipos de resíduos sólidos 

no município seja da ordem de 1,2 Kg/habitante.dia, considerando apenas os 

resíduos produzidos na zona urbana. 

Desta maneira, estima-se que em todo o ano de  2014 a produção de resíduos 

de construções será de 22.635 toneladas (aproximadamente 11.317 m³). 

3.2.3 Embalagens em Geral 

Do total de resíduos sólidos domiciliares e comerciais produzidos em 2013 na 

zona urbana do município, estima-se que em torno de 30%, em peso, 

correspondam a embalagens em geral (plásticos, papéis, papelão, vidro e 

metais). 

Desta maneira, para o ano de 2014, estima-se que serão produzidos em torno 

de 4.583,6 toneladas de embalagens em geral (aproximadamente 29.899,4 

m³). 

3.2.4 Material orgânico doméstico 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, segundo dados do SAAE, do total de 

resíduos sólidos domiciliares e comerciais produzidos em 2013 na zona urbana 

do município, estima-se que em torno de 40%, em peso, corresponda a matéria 

orgânica. 

Portanto, para o ano de 2014, estima-se que serão produzidos em torno de 

6.111,5 toneladas de matéria orgânica (aproximadamente 39.865,9 m³). 

3.2.5 Papéis impressos 

Segundo o SAAE, do total de resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

produzidos em 2013 na zona urbana do município, estima-se que em torno de 

9%, em peso, corresponda a papéis impressos. 

Portanto, para o ano de 2014, estima-se que serão produzidos em torno de 

1.375,1 toneladas de papéis impressos (aproximadamente 8.969,8 m³). 

3.2.6 Madeiras 

Não existe um controle muito preciso da produção de resíduos de atividade de 

beneficiamento de madeireira no município. Segundo informações fornecidas 

pela prefeitura, existem atualmente 13 empresas do ramo atuando no 

município de forma regular. 

Tomando como base os dados do PGRS de uma destas empresas, o 

responsável informa produzir mensalmente em torno de 4 toneladas/ mês de 

resíduos provenientes da atividade, sendo: serragem (2 toneladas/mês), lascas 

de madeira (0,4 tonelada/mês) e refino de fita (1,6 toneladas/mês). 

Desta maneira, estima-se que sejam produzidos em torno de 52 toneladas/mês 

(40 m³/mês) de resíduos provenientes de atividade de beneficiamento de 

madeireira. 
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3.2.7 Restos de podas, capinas e varrição 

Segundo estimativas do SAAE, a quantidade estimada de resíduos provenientes 

dos serviços de poda, capina e varrição pode ser calculada através de 

produção per capita de 0,15 Kg/habitante.dia. 

Desta maneira, estima-se para o ano de 2014 a produção de 2.829,4 toneladas 

(18.456 m³) de resíduos provenientes de poda, capinas e varrição de vias 

públicas. 

3.2.8 Eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos usados 

A estimativa adotada para fins de quantificação da produção destes tipos de 

resíduos é através da per capita de 0,20 Kg/habitante.dia, o que implica na 

projeção da geração, em todo o ano de 2014, de cerca de 3.772,5 toneladas 

(7.545,0 m³). 

3.2.9 Sucatas 

As sucatas são produzidas, principalmente, pelas atividades de metalurgia, 

oficina e funilaria de veículos. Não são computados, neste caso, carrocerias 

inteiras de veículos, máquinas e equipamentos. Considera-se sucata apenas as 

peças, partes de carrocerias, acessórios metálicos usados e artefatos de metal 

descartados. 

A produção de sucata varia muito de acordo com a atividade e o porte das 

empresas. Segundo informações obtidas junto a prefeitura, em média uma 

empresa do ramo de reparo e manutenção de veículos produz em torno de 14 

toneladas/ano de sucatas. 

Já na atividade metalúrgica, estimativas demonstram que em média são 

produzidos em torno de 24 toneladas/ano de sucatas. 

No município de Lucas do Rio Verde, segundo levantamento realizado junto a 

prefeitura, verifica-se a presença de 80 a 100 empresas que promovam algum 

tipo de atividade que produza sucatas. 

Portanto, na estimativa mais otimista, acredita-se que em 2014 serão 

produzidos em torno de 1.120 toneladas (560 m³) pelas atividades empresariais 

no município. 

3.2.10 Trapos, panos, calçados e vestimentas 

Segundo o SAAE, do total de resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

produzidos em 2013 na zona urbana do município, estima-se que em torno de 

7%, em peso, corresponda a trapos, panos, calçados e vestimentas. 

Portanto, para o ano de 2014, estima-se que serão produzidos em torno de 

1.069,5 toneladas destes resíduos (aproximadamente 6.976,5 m³). 

3.2.11 Rejeitos 

Fraldas, absorventes, papel higiênico usado, plástico filme, embalagens de 

balas, materiais de baixo valor econômico e pequenos materiais de difícil 

segregação, são considerados rejeitos e correspondem, segundo estimativa do 

SAAE, em torno de 14% da massa dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. 
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Portanto, estima-se que a produção de rejeitos para o ano de 2014 será de 

2.139,0 toneladas (13.953,0 m³). 

3.2.12 Pneus 

A quantidade de pneus recolhidas no mês de outubro de 2013, segundo 

informações da prefeitura, foi de 17 toneladas. Estima-se, portanto, que pelo 

menos 200 toneladas de pneus serão produzidas ao longo do ano de 2014 no 

município, algo em torno de 400 m³. 

4 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO 

A seguir é apresentado o resultado da caracterização dos resíduos sólidos 

produzidos no município, no âmbito da coleta regular realizada pelo SAAE e 

pela prefeitura municipal. 

Trata-se de levantamento realizado na sede urbana do município para 

caracterizar os resíduos sólidos domiciliares e comerciais, visto que estes 

resíduos são os de maior diversidade quanto a suas características e, via de 

regra, apresentam frações de maior valor econômico. 

4.1 Metodologia 

A análise da composição gravimétrica dos resíduos domiciliares tem como 

objetivo estudar de forma representativa, a quantidade de resíduos produzida 

no município, de acordo com seus componentes.  

Os resultados dessas analisem e pesquisam nos forneceram informações sobre 

o fluxo dos recicláveis nos perímetros urbanos e servem para nortear os 

procedimentos a serem adotados no gerenciamento dos resíduos sólidos nos 

municípios, servindo como ponto de partida para estudos de aproveitamento e 

valorização das diversas frações dos resíduos sólidos urbanos. 

As análises quantitativas realizadas nas pesquisas são determinadas por meio 

de triagem e pesadas os seguintes materiais: papel, papelão, plástico, metal, 

vidro, madeira, borracha, entulhos, pilhas, baterias, materiais têxteis, couros, 

matéria orgânica biodegradável, material de jardinagem e outros. 

Para possibilitar a identificação dos resíduos, cada componente é 

caracterizado, onde as embalagens são subdivididas segundo o material que 

as compõem como plásticos metais e vidros. Na subdivisão dos plásticos, 

agrupam-se os tipos filmes e rígidos, incluindo as mais diversas embalagens 

para alimento, sacos de lixo, sacos de leite e garrafas plásticas. O grupo dos 

metais é composto pelos ferrosos e não ferrosos, incluindo latas e tampas, 

embalagens, entre outros materiais metálicos. Quantos aos vidros na subdivisão 

agrupam-se os coloridos e incolores. Para a coleta do material a ser 

caracterizado primeiramente deve ser classificada a população por classe 

social “renda” (IBGE/2000),  em seguida é realizada a identificação dos bairros, 

aglomerados e/ou zonas urbanas onde cearam coletados amostras 

obedecendo aos seguintes critérios: 
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• 50% - Classe baixa; 

• 30% - Classe média baixa; 

• 10% - Classe média; 

• 10% - Classe alta. 

Após essa divisão, precedesse à coleta, sendo que a escolha das ruas é 

aleatória, em conformidade com os percentuais dos grupos definidos.  

As analises realizadas são a base para a determinação de valores e 

proposições na região objetivo dos projetos de Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos Integrados. A metodologia para a aplicação e elaboração 

desses índices é seguida conforme procedimento determinado pelo IPT (1998). 

Os procedimentos e materiais utilizados nesta analise amostral, seguindo as 

normas são: 

• Balança, com capacidade de 200 kg; 

• Enxadas e garfos, pás e facas empregado para rompimento dos 

receptáculos, para separar e revolver os materiais, formar montes e coletar as 

amostras; 

• 16 m2 de lona plástica, para impedir o contato dos resíduos com o solo; 

• 01 tambor de 200 litros, para coleta da amostra; 

• EPI’s (máscaras, luvas, botas de borracha e avental), para proteção dos 

trabalhadores. 

QUADRO 4.1 Amostragem para análise da composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos domiciliares e comerciais 
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A metodologia utilizada para análise da amostragem seguiu os seguintes 

passos: 

• 1º Passo: Procedeu-se a pesagem dos resíduos, utilizando balança 

rodoviária; 

• 2º Passo: Descarregou-se o caminhão no pátio, sobre a lona; 

• 3º Passo: Formou-se uma pilha com todos os resíduos coletados e 

pesados e, posteriormente, coletou-se 04 (quatro) amostras de 200 litros 

utilizando o tambor. Antes da coleta da amostra efetuou-se o rompimento dos 

receptáculos (sacos plásticos em geral) e homogeneizaram-se, o máximo 

possível, os resíduos. Ainda, considera-se os materiais rolados (latas, vidros, etc.);  

• 4º Passo: Pesou-se a amostra dos resíduos coletados, anotando-se o peso 

total da amostra em planilha específica; 

• 5º Passo: Os resíduos foram dispostos sobre uma lona. Estes materiais 

constituíram a Amostra utilizada para estudo de sua composição gravimétrica. 

 Estas análises são realizadas para determinar a media de produção de 

resíduos nos municípios brasileiro, analisando específicos (papel, papelão, 

plásticos e vidros como exemplo) e sua granulometria. Na maioria dos 

municípios brasileiros não há coleta seletiva e nem catação expressiva, 

refletindo a inexistência da segregação e catação desses materiais na fonte 

de geração, além da ausência de mercado para comercialização local. Do 

percentual de metais, apenas 0,03% corresponde a alumínio e cobre fator 

explicado pelo expressivo valor de comercialização e mercado consumidor 

existente. 

4.2 Resultados da Caracterização Gravimétrica dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares e Comerciais 

A caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos gerados no município 

é fundamental para a determinação de procedimentos a serem tomados 

durante a gestão dos resíduos de forma a obter o melhor resultado quanto a 

sustentabilidade e qualidade dos mesmos. 

A determinação destes fatores é realizada por meio de levantamento de 

campo, com amostragem, onde é pré determinado pontos de coletas do 

município. Essa amostragem precisa determinar a realidade do município, e 

assim sendo, foi realizado uma coleta de forma homogênea, visando igualar as 

características e volumes de resíduo produzidos no município. 
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QUADRO 4.2 Amostragem e pontos de coleta dos resíduos 

 

 

Para se obter esse resultado da produção per capta do município, foi realizado 

o quarteamento do resíduo coletado, sendo este posteriormente pesado e 

separado por tipo de resíduo. 

Uma vez conhecido o volume do lixo coletado em uma determinada 

localidade do município ao qual se tem a população atendida pela coleta, 

pode-se determinar a produção per capta de resíduo do município de Lucas 

de Rio Verde/MT e por este direcionar os dados de projeto e coleta necessários 

as para o atendimento da população. 
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QUADRO 4.3 Composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares e 

comerciais de Lucas do Rio Verde 
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QUADRO 4.4 Características da amostragem e resultados adicionais 

 

Vale ressaltar que o peso especifico da amostragem recebeu a contribuição 

de umidade proveniente da época de chuvas, ao qual tem sido intensas na 

região do município. Esse excesso de água no resíduo provocou uma 

densidade aparente elevada, calculado em 153 Kg/m³, o que proporcionou 

um elevado peso a amostra de resíduos, alterando a real densidade aparente 

e assim influenciando diretamente no valor da produção per capta 

encontrada de 0,81 kg/hab.dia.  

Contudo, para fins de calculo de projeto do aterro sanitário, determinação de 

capacidade de coleta e demais itens, pode-se adotar um valor menor pois na 

época de estiagem o peso especifico diminuirá consideravelmente, uma vez 

que não possuirá a contribuição de água proveniente das chuvas. Nos 

caminhões coletores/compactadores essa variação também não será notada, 

uma vez que durante o processo de compactação o resíduo perde volume de 

água. 

Devido a estes fatos e também por se tratar de uma media nacional para 

município com características semelhantes ao de Lucas do Rio Verde, será 

adotado uma produção Per Capta = 0,60kg/hab.dia. Este valor também 

condiz com a media geral do Estado. 

Neste valor não estão incluídos os resíduos referentes a limpeza urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

5 IDENTIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL E DISPOSIÇÃO FINAL 

O item 3 deste PMSB quantificou a produção dos seguintes resíduos sólidos no 

município: 

QUADRO 5.1 Tipos de resíduos sólidos identificados no município e 

respectivas produções estimadas para o ano de 2014 

 

A destinação final e disposição final dada aos resíduos sólidos descritos acima 

é detalhada a seguir: 

5.1 Resíduos Sólidos Perigosos – Classe I 

A destinação e disposição final de resíduos sólidos classe I são de 

responsabilidade dos geradores, dos revendedores, dos distribuidores e 

também dos fabricantes. 

A logística reversa para estes resíduos sólidos ainda necessita ser 

implementada, no entanto, em alguns casos, as ações já ocorrem de forma 

sistemática. É o caso do ciclo de vida das embalagens vazias de agrotóxicos, 

que são devolvidas após tríplice lavagem, triagem e prensagem, para os 

fabricantes que, posteriormente fazem a reciclagem ou incineração destes 

materiais. 

Com a regulamentação da lei de resíduos sólidos, ficou instituída a 

responsabilidade compartilhada da destinação final e disposição final dos 

resíduos sólidos. Ficando todos os atores participantes de alguma etapa do 

ciclo de vida dos resíduos, responsabilizados pela elaboração dos respectivos 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, os quais não devem ser 

estanques, mas sim integrados com o plano federal, estadual e municipal, bem 

como inter-relacionado com os planos de gerenciamento de cada ator 

envolvido. 

O desafio de integrar planos, estratégias ou mesmo normas e procedimentos 

para destinação final e disposição final adequada aos resíduos deve ser 

equacionado de forma conjunta, integrando iniciativa privada, terceiro setor, 

poder executivo, legislativo e judiciário, enfim todo o arcabouço institucional 

relacionado. 
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Por se tratar de regulamentação recente, as informações relacionadas com a 

destinação final dos resíduos sólidos classe I são ainda estanques e de difícil 

levantamento. Os resíduos sólidos perigosos com destinação e disposição final 

conhecida são agora apresentados. 

5.2 Resíduos provenientes de fossas sépticas e banheiros químicos 

Os cerca de 38.341 m³ de resíduos provenientes de fossas sépticas e banheiros 

químicos a serem produzidos em 2014 serão encaminhados para as lagoas de 

tratamento de esgoto da ETE do bairro industrial. 

A ETE do bairro industrial não possui etapa de estabilização e desaguamento 

de lodos produzidos pelas fossas sépticas. O resíduo é descarregado e diluído, 

junto com o esgoto sanitário produzido por 10.640 habitantes, na primeira lagoa 

de tratamento. 

Após a diluição e sedimentação na primeira lagoa, o efluente resultante passa 

ainda por outra lagoa anaeróbia (2ª lagoa), e por mais duas outras lagoas 

(facultativa e de maturação), antes de ser despejado no Rio Verde. 

Segundo informações do SAAE, o município já elaborou os projetos executivos 

de uma nova estação de tratamento de esgoto que deverá acomodar o 

recebimento dos resíduos provenientes das fossas sépticas, através de 

tratamento físico químico e desidratação mecânica. No entanto a previsão 

para início da operação ainda depende de financiamento, contratação e 

execução das obras, prazo que deverá se estender pelo menos até final do 

ano de 2016. 
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QUADRO 5.2 Destinação e disposição final dos resíduos provenientes de 

fossas sépticas e banheiros químicos 

 

5.3 Resíduos provenientes de embalagens vazias de agrotóxicos 

Estima-se que serão produzidas em 2014 mais de 690 toneladas de embalagens 

vazias de agrotóxicos. 

A logística reversa destes resíduos está bem consolidada no cenário estadual. 

Segundo informações do INDEA-MT, existem 23 postos e centrais de 

recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins registrados no Estado de 

Mato Grosso, situados nos seguintes municípios: 

• Água Boa; 

• Boa Esperança; 

• Cuiabá; 

• Juína; 

• Matupá; 

• Querência; 

• Sinop; 

• Tapurah; 

• Barra do Garças; 
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• Alto Taquari; 

• Campo Novo do Parecis; 

• Campo Verde; 

• Campos de Júlio; 

• Canarana; 

• Diamantino; 

• Lucas do Rio Verde; 

• Mirassol D’Oeste; 

• Nova Mutum; 

• Primavera do Leste; 

• Rondonópolis; 

• Sapezal; 

• Sorriso; 

• Tangará da Serra. 

As embalagens vazias são devolvidas nestas centrais de recebimento 

espalhadas em todo o Estado, sendo que o consumidor ao comprar o produto 

nas revendas já recebe a indicação da central a qual deverá devolver a 

embalagem, inscrita no rodapé das notas fiscais dos produtos. 

No município de Lucas do Rio Verde, a central de recebimento destes resíduos 

é operada pela FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO RIO VERDE. Segundo esta fonte, do total de resíduos recebidos 

parte é encaminhado para incineração e parte é reciclado, no entanto não 

há informações precisas da quantidade de resíduos incinerada e reciclada. 

Os resíduos são prensados e transportados para incineração ou reciclagem 

fora do município. Segundo informações da fundação, a capacidade de 

prensagem mensal da central de Lucas do Rio Verde é de 57,5 tonelada/mês. 
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QUADRO 5.3 Processo de funcionamento da central de recebimento e 

beneficiamento de embalagens vazias de agrotóxicos em Lucas do Rio Verde 

 

Fonte: Fundação Rio Verde (2013) 
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QUADRO 5.4 Imagens da central de recebimento e beneficiamento de 

embalagens vazias de agrotóxicos de Lucas do Rio Verde 

 

Fonte: Fundação Rio Verde (2013) 
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5.4 Resíduos Sólidos Não Perigosos – Classe II 

Da estimativa de produção de 138.421,5 m³ de resíduos sólidos classe II em 2014 

no município, verifica-se que parte destes resíduos será encaminhado para 

aterro sanitário terceirizado, parte será queimado em caldeiras e fornos 

industriais, parte será reciclado ou incinerado por logística reversa e uma parte 

não possui destinação final desconhecida ou inadequada. 

5.4.1 Resíduos encaminhados para destinação final em aterro sanitário ou 

reciclagem 

Cerca de 99.664,6 m³ serão encaminhados para disposição final em aterro 

sanitário terceirizado ou reciclagem no ano de 2014. Este montante de resíduos 

sólidos relaciona-se a parcela ocupada pelas embalagens em geral, material 

orgânico doméstico, papéis impressos, trapos, panos, calçados, vestimentas e 

rejeitos. 

Coleta Seletiva, triagem e Reciclagem 

A coleta seletiva é operada pelo SAAE e abrange 100% da sede urbana 

municipal. Estima-se que 11% dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais são 

coletados pela coleta seletiva e encaminhados para o galpão de triagem.  

A coleta seletiva dispõe de apenas 1 caminhão para cumprir o itinerário na 

sede urbana. Esta quantidade é insuficiente e minimiza a aceitação da 

população pela campanha, o que torna a eficiência da coleta um fator 

limitante para ampliação do índice de desvio de recicláveis encaminhados 

para o aterro sanitário terceirizado. 

A qualidade da triagem de recicláveis é outro fator que limita o desvio de 

recicláveis encaminhados para o aterro sanitário. O galpão não possui pátio 

cimentado e nem área útil suficiente para espalhamento e armazenamento 

temporário de recicláveis. Não há ainda uma cooperativa de catadores ou 

uma atividade organizada realizada no local. Cerca de 8 pessoas realizam 

atividades de triagem de maneira informal, o município disponibiliza transporte 

para estas pessoas até a área situada no antigo aterro controlado. 

Os resíduos triados são comercializados para empresa local, sediada no distrito 

industrial, ou encaminhados para Sinop, Sorriso, Várzea Grande ou Cuiabá. No 

entanto, a atividade ainda é muito incipiente e carente de logística 

adequada. 
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QUADRO 5.5 Veículo utilizado na coleta seletiva e galpão de triagem 

existente 

 

Fonte: SAAE (2013) 

Aterro Sanitário Terceirizado 

Desde 2012, o antigo aterro controlado municipal está interditado. A solução 

dada pela administração municipal foi a de terceirizar a disposição final para 

unidade licenciada situada em Primaverinha, distrito de  Sorriso/MT, a cerca de 

25 Km da sede urbana de Lucas do Rio Verde. 

Segundo informações do SAAE, em 2013 estima-se que foram encaminhados 

em média 830 toneladas/mês de resíduos sólidos para esta destinação final. 

 

 



46 

QUADRO 5.6 Imagens do aterro sanitário terceirizado situado no município 

de Sorriso/MT 

 

Fonte: SAAE (2013) 

5.4.2 Resíduos sólidos queimados em caldeiras ou fornos industriais 

A destinação final dos resíduos sólidos produzidos pelas atividades de 

beneficiamento de artefatos de madeira, no geral, é a combustão controlada 

como biomassa em caldeiras e fornos industriais. 

A destinação final destes resíduos não é de responsabilidade do poder público, 

o qual faz apenas a aprovação dos planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos e respectiva fiscalização. 

5.4.3 Resíduos sólidos coletados, reciclados ou incinerados através de logística 

reversa 

Segundo ANIP, a logística reversa de pneus usados é um programa 

desenvolvido por meio de parceiros, na maioria dos casos com prefeituras, que 

cedem um terreno dentro de normas específicas de segurança e higiene. Este 

local é usado para recolher e armazenar o material vindo de origens diversas, 
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como borracharias, revendedoras e dos próprios cidadãos.  O responsável pelo 

Ponto de Coleta comunica a Reciclanip sobre a necessidade de retirada do 

material quando atinge a quantidade de 2000 pneus de passeio ou 300 pneus 

de caminhões. A partir daí, a Reciclanip programa a retirada do material com 

os transportadores conveniados.  

De acordo com a referida fonte, só no 1º trimestre de 2012, a Reciclanip 

coletou 89 mil toneladas de pneus inservíveis. Desde o início do Programa 

Nacional de coleta e Destinação de Pneus Inservíveis, em 1999, tiveram o 

destino ambientalmente correto o equivalente a mais de 400 milhões de pneus 

de passeio. Existem atualmente 743 pontos de coleta em todo o Brasil, no 

Estado de Mato Grosso existe um total de 25 pontos de coleta, abrangendo os 

seguintes municípios: 

• Alta Floresta; 

• Barra do Garças; 

• Campo Novo do Parecis; 

• Campo Verde; 

• Campos de Júlio; 

• Colíder; 

• Cuiabá; 

• Guarantã do Norte; 

• Juína; 

• Lucas do Rio Verde; 

• Matupá; 

• Nova Ubiratã; 

• Paranatinga; 

• Pontal do Araguaia; 

• Pontes e Lacerda; 

• Primavera do Leste; 

• Rondonópolis; 

• Sapezal; 

• Sinop; 

• Sorriso; 

• Tangará da Serra; 

• Tapurah; 

• Terra Nova do Norte; 

• Várzea Grande; 

• Vila Bela da Santíssima Trindade. 
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Desta maneira, Lucas do Rio Verde é um dentre os 25 municípios atendidos 

pelos pontos de coleta estabelecidos em Mato Grosso. 

Segundo informações do SAAE, em 2014 espera-se encaminhar para logística 

reversa em torno de 400 m³ de pneus. 

QUADRO 5.7 Galpão de armazenamento de pneus inservíveis em Lucas do 

Rio Verde 

 

Fonte: SAAE (2013) 

5.4.4 Destinação final desconhecida ou inadequada 

Os resíduos sólidos de construção civil, restos de podas, capina e varrição, 

eletrodomésticos usados, eletro-eletrônicos usados, móveis usados e as sucatas 

são resíduos sólidos produzidos no município cuja destinação final e disposição 

final ainda não está solucionada ou é desconhecida. 

Estima-se que este grupo de resíduos sólidos corresponderão ao volume de 

37.878 m³ em 2014, equivalente a fração de 27% de todo o resíduo sólido classe 

II a ser produzido pelo município. 

Segundo informações da prefeitura municipal, o município está licenciando 

uma área para implantação de um eco-ponto, que terá a finalidade de 
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receber estes resíduos classe II. No entanto, há ainda dúvidas quanto ao 

tratamento adequado e a destinação final a ser dada a estes materiais. 

6 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA 

6.1 Tarifas, Cobranças por Serviços e Multas 

A Lei Complementar n° 041/2005 dispõe sobre a cobrança da taxa de resíduos 

sólidos urbanos e da taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde. 

Esta lei dividiu as fontes geradoras de resíduos sólidos em grupos denominados 

Unidades Geradoras de Resíduos (UGR’s), de acordo com a produção 

volumétrica de resíduo. Não obstante, foram diferenciadas duas categorias, 

em função da fonte dos detritos, sendo residenciais e não residenciais. 

QUADRO 6.1 Enquadramento de unidades geradoras de resíduos em 

fontes residenciais 

 

Fonte: Lei Complementar m° 041/2005 

QUADRO 6.2 Enquadramento de unidades geradoras de resíduos em 

fontes não residenciais 

 

 Fonte: Lei Complementar m° 041/2005 
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Desta maneira, a referida lei definiu os correspondentes valores-base para 

cada UGR, conforme a seguir: 

QUADRO 6.3 Valores base para cada UGR 

 

Fonte: lei Complementar n° 041/2005 

6.2 Receitas 

Embora haja desde 2005 uma legislação municipal dispondo a respeito da 

cobrança pelos serviços de coleta, tratamento de disposição final de resíduos 

sólidos, na prática esta cobrança não vem ocorrendo. 

O SAAE e a prefeitura dividem as despesas com os serviços de limpeza urbana, 

mas em ambos os extratos de receitas não aparecem resultados a respeito dos 

serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos. 

6.3 Despesas 

Segundo dados obtidos junto ao SAAE, verifica-se que parte das despesas 

relacionadas a coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais são financiados pelo superávit proporcionado pela 

cobrança dos serviços de distribuição de água. 

QUADRO 6.4 Distribuição das receitas do SAAE aferidas em 2012 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 6.5 Distribuição das Despesas do SAAE aferidas em 2012 

 

Fonte: SAAE (2013) 

Com relação ao resultado da despesa do departamento de resíduos sólidos 

em 2012, a operadora do sistema (SAAE) informou o valor efetivamente pago 

atingiu R$ 2,083 milhões de reais. Estas despesas foram oriundas do gasto com 

salários de funcionários (14,45%); insumos (energia elétrica, combustíveis, 

lubrificantes, telecomunicações e material de consumo) (4,04%); outros serviços 

de terceiros, inclusive o serviço de disposição final em aterro sanitário (65,21%); 

equipamentos permanentes (12,78%); e outros (3,52%). 

Verifica-se que as despesas relacionadas ao “setor resíduos sólidos” equivalem 

a 29,81% das despesas totais da operadora do sistema, que englobam ainda 

outros serviços, tais como: administrativos, departamento de água e 

departamento de esgoto. 

6.4 Análise 

Comparando as despesas e receitas do “setor água”, em 2012, verificou-se um 

resultado positivo de aproximadamente R$ 2,520 milhões. Esta receita vem 

durante os últimos anos financiando o departamento de resíduos sólidos, 

porém isto acaba implicando na redução da capacidade de investimentos do 

SAAE nos setores de água e esgoto municipal. 

Por outro lado, verifica-se carência também na gestão de resíduos sólidos no 

município, a qual demandará de fonte de recursos especificas para a solução, 

passando a princípio na aplicação da Lei Complementar n° 041/2005 e, 

inevitavelmente, na sua atualização. 
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CAPÍTULO 5 – DEFINIÇÃO DO CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

1 CENÁRIOS PROPOSTOS 

Os cenários propostos para o PMSB consideram uma proposta que avalia duas 

frentes principais: crescimento econômico e crescimento populacional. 

O crescimento econômico reflete a expectativa de incremento de atividades 

comerciais, industriais e de serviços, relacionados a principal fonte de renda 

regional, que é a agricultura. Nesta frente, imaginam-se três possibilidades para 

o crescimento econômico: i) baixo; ii) moderado e iii) elevado. 

Quanto ao crescimento populacional, estaria relacionado a taxa de 

natalidade no município, mas especificamente para Lucas do Rio Verde, mais 

relacionado as correntes migratórias. Esta última, função do crescimento 

econômico e das respectivas ofertas de emprego e estabelecimento no 

município, devido as políticas habitacionais e infraestrutura existente. Seriam, 

todas estas, situações atraentes que poderiam influenciar o crescimento 

populacional, também de três formas: i) baixa; ii) moderada e iii) elevada. 

 

1.1 Cenário 1 

Para o primeiro cenário, imagina-se que o município estaria em fase de 

elevada expansão econômica, motivada pelo agronegócio. Atraindo 

investimentos de mercados externos, e agregando receita ao município. 

Esta situação implicaria em uma tendência de industrialização e incremento 

das atividades comerciais, de serviços, consequentemente aumentando a 

chance do estabelecimento de polos de ensino técnico e superior, hospitais, 

além de ampliação do aparato público em níveis municipal, estadual e 

federal. 

Neste cenário proposto, acredita-se que o crescimento populacional seria 

elevado, proporcional ao crescimento econômico, devido a uma política 

pública atrativa a instalação de novos bairros e, consequentemente, moradia 

aos futuros munícipes.  

 

1.2 Cenário 2 

No segundo cenário, imagina-se que o município estaria em fase de elevada 

expansão econômica, motivada pelo agronegócio. Atraindo investimentos de 

mercados externos, e agregando receita ao município. 

Esta situação implicaria em uma tendência de industrialização e incremento 

das atividades comerciais, de serviços, consequentemente aumentando a 

chance do estabelecimento de polos de ensino técnico e superior, hospitais, 

além de ampliação do aparato público em níveis municipal, estadual e 

federal. 

No entanto, para este cenário, acredita-se que o crescimento populacional 

seria moderado, pois haveria um controle importante por parte da 

administração municipal, devido a uma política pública menos atrativa a 
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instalação de novos bairros e, consequentemente, menor oferta de moradia 

aos futuros munícipes, tornando o crescimento populacional moderado em 

detrimento de um crescimento econômico ainda elevado. 

 

1.3 Cenário 3 

No terceiro cenário, imagina-se que o município estaria em fase de moderada 

expansão econômica, motivada pelo agronegócio, mas desacelerada pelas 

políticas econômicas nacionais e internacionais. Os investimentos oriundos de 

mercados externos seriam escassos, no entanto, a atividade agrosilvopastoril 

seria ainda o combustível de uma economia ainda em crescimento. 

Esta situação implicaria em uma tendência de manutenção do processo de 

industrialização e incremento das atividades comerciais, de serviços, 

consequentemente aumentando a chance do estabelecimento de polos de 

ensino técnico e superior, hospitais, além de ampliação do aparato público em 

níveis municipal, estadual e federal. 

Neste cenário proposto, acredita-se que o crescimento populacional seria 

moderado, proporcional ao crescimento econômico, devido a uma política 

pública atrativa a instalação de novos bairros e, consequentemente, moradia 

aos futuros munícipes.  

2 CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

O primeiro cenário foi o escolhido para este PMSB, devido ao entendimento de 

que o município passa por uma fase de elevado crescimento econômico, e 

com tendência de manutenção devido a promessa de investimentos em 

infraestrutura ferroviária e rodoviária na região. 

Não obstante, a administração municipal vem demonstrando estar apoiando o 

crescimento da sede urbana, com a aprovação de novos loteamentos e 

atração de investimentos públicos e privados para a construção de moradias. 

2.1 Projeção Populacional 

A seguir são apresentados os quadros relacionados a projeção populacional 

do município, de acordo com o cenário de referência adotado, considerando: 

elevados crescimentos econômico e populacional. 

Neste cenário, a população projetada para o primeiro ano de vigência do 

PMSB (2014) seria de 55.448 habitantes total no município (51.678 habitantes na 

zona urbana). 

A população no vigésimo ano do PMSB (2034) seria, portanto, de 265.190 

habitantes total no município (264.129 habitantes na zona urbana). 
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QUADRO 2.1 Cenário de Referência para Projeção Populacional 
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QUADRO 2.2 Cenário Referência para Projeção Populacional (2014 a 2017) 
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QUADRO 2.3 Cenário Referência para Projeção Populacional (2018 a 2022) 
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QUADRO 2.4 Cenário Referência para Projeção Populacional (2023 a 2026) 
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QUADRO 2.5 Cenário Referência para Projeção (2027 a 2034) 
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2.2 Demandas Relacionadas a Gestão de Resíduos Sólidos 

A seguir é apresentada uma estimativa das demandas por soluções 

relacionadas a gestão de resíduos sólidos em Lucas do Rio Verde. Este quadro 

define a produção esperada para cada tipo de resíduo em acordo ao cenário 

de referência, elevado crescimento populacional e econômico, abordado 

anteriormente, para prazos imediato, curto, médio e longo. 

Para  
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QUADRO 2.6 Demandas atuais e futuras para produção de resíduos 

sólidos, na zona urbana, no período e cenário de referência (2014-2034) 
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CAPÍTULO 6 – IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS FAVORÁVEIS PARA DISPOSIÇÃO FINAL 

1 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS 

Em 06.07.2010, através do OFÍCIO N° 205/SAMA/2010, a Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT apresentou a esta 

SEMA/MT, 03 áreas como alternativas locacionais para a avaliação. 

Posteriormente em 15.09.2010, esta SEMA/MT procedeu vistoria técnica nas três 

alternativas locacionais apresentadas, conforme relatório de inspeção N° 

241/CGRS/SUIMIS/SEMA/2010, manifestando que a Área 02 apresentava 

“melhores condições” para a implantação do aterro sanitário, conforme 

comunicado pelo OFÍCIO N° 185/CGRS/SUIMIS/SEMA/2010, em 03.11.2010. 

Após avaliações e consenso entre as partes, finalmente a Prefeitura Municipal 

requereu Licença Ambiental Prévia para a área escolhida. 

2 ÁREA ESCOLHIDA 

A área escolhida é uma área de 10 hectares situada na zona rural do 

município de Lucas do Rio Verde, distante 30 Km da sede urbana. 

A área é complemente desprovida de vegetação nativa, sendo identificado 

no local a presença de plantio de cultura de cana-de-açucar. 

Inexistem mananciais para abastecimento de água no entorno da área, sendo 

que o curso d’água mais próximo está localizado a um raio de mais de 1 Km de 

distância. 

A caracterização geológico, geotécnica e dos meios bióticos e sócio-

econômicos, foi realizada pelo SAAE e consta do processo de licenciamento 

ambiental protocolado em 18 de novembro de 2011 para pedido de licença 

prévia. 
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QUADRO 2.1 Croqui de Localização da área escolhida para o novo aterro sanitário municipal 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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QUADRO 2.2 Imagem de caracterização da área escolhida para o novo 

aterro sanitário municipal 

 

Fonte: SAAE (2013) 
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CAPÍTULO 7 – IDENTIFICAÇÃO DE POSSIBILIDADES DE SOLUÇÕES CONSORCIADAS 

O CIDESA, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e 

Ambiental do Alto Teles Pires, engloba 13 municípios Mato-grossenses, dentre 

eles: Lucas do Rio Verde, Sorriso, Claudia, Vera, Nova Ubiratá, Santa Rita do 

Trivelato, Ipiranga do Norte, Feliz Natal, Tapurah, União do Sul, Nova Mutum, 

Sinop e Santa Carmem.  

Identificam-se possibilidades de gestão consorciada para disposição final de 

resíduos sólidos entre esses municípios. Especificamente para Lucas do Rio 

Verde, verifica-se potencialidade de gestão consorciada junto aos municípios 

de Sorriso, Nova Mutum e Tapurah, os quais possuem contingentes 

populacionais mais elevados e distam menor distância por vias terrestres em 

comparação com os demais membros do CIDESA. 

QUADRO 1.1 Municípios integrantes do CIDESA, respectivas populações 

totais em 2013, e distâncias por via terrestre até Lucas do Rio Verde 

 

No entanto, há de se destacar que as distâncias supracitadas são para, todos 

os casos, consideradas elevadas e tratam-se do principal entrave para a 

viabilização de consórcio entre os municípios. 

De fato, a necessidade de se percorrer distâncias superiores a 66 Km para 

disposição final dos resíduos demandam ações de logística, infraestrutura, mas 

acima de tudo a definição de regras claras e justas para o rateio dos custos 

entre os membros do consórcio, de forma a garantir o equilíbrio econômico e 

financeiro para aqueles municípios que situarem-se a maiores distâncias da 

área de disposição final. 
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CAPÍTULO 8 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS SUJEITOS A 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) 

Estão sujeitos a elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) todos os estabelecimentos e geradores listados no artigo 20 da Lei 

Federal n° 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto 7.404/2010. 

Com relação a pequenas empresas e empresas de pequeno porte, a seção III 

do Decreto 7.404/2010 apresenta algumas simplificações para cada caso, tais 

como: formulário simplificado, inexigibilidade, ou integração com PGRS de 

outras empresas. 

A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não 

isenta o município e suas instituições, de elaborarem os seus respectivos PGRS’s 

para cada caso, quando da geração de resíduos considerados perigosos. 

A seguir são identificados os tipos de resíduos sólidos e respectivas origens que 

estão sujeitos a elaboração de PGRS no município. 

QUADRO 1.1 Resíduos sólidos e respectivas origens, sujeitos a elaboração 

de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 
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CAPÍTULO 9 – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

LIMPEZA URBANA, MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DISPOSIÇÃO FINAL 

1 MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Dentre a gama de resíduos sólidos produzidos no município, destacam-se 

quatro grupos: 

 Resíduos sólidos provenientes da varrição, capina, poda e limpeza de 

aparelhos públicos; 

 Resíduos sólidos domiciliares e comerciais; 

 Resíduos sólidos provenientes da construção civil de pequenos geradores 

e os produzidos pela administração pública; 

 Resíduos sólidos perigosos produzidos pela administração pública. 

2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

2.1 Resíduos Sólidos de Varrição, Capina, Poda e Limpeza Urbana 

A varrição da rua é um tema que necessita de especial atenção. Este tem 

efeito social direto nos munícipes quanto a imagem e aparência da cidade. 

Segundo informações já mencionadas no diagnostico, o município conta com 

cobertura de 100% de limpeza urbana no serviço de varrição de rua. Contudo, 

é fato que em regiões residenciais, os moradores realizam a limpeza de 

calçadas e guias de sarjetas da frente das casa, acondicionando os resíduos 

em sacos plásticos e os encaminhando ao serviço de coleta municipal.  

Mediante a isto, torna-se desnecessário que o poder publico realize 

diariamente este tipo de serviço em toda a extensão do município. Torna-se 

muito mais viável e comum pelo poder publico que este realize a limpeza nas 

áreas comerciais, centrais e principais avenidas da cidade. 

Desta forma, pode-se adotar que cada funcionário  produz em media 2.000,0m 

de eixo de rua por dia, para fins de definição de um valor aproximado de garis 

para realizar a limpeza pública. 

Os serviços de capina e poda devem ser realizados de forma estanque aos 

serviços de varrição. As operações poderão ser terceirizadas, por setores, com 

a definição de metas claras e objetivas de avaliação. 

2.2 Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais – RSDC 

Os procedimentos sugeridos para o manejo dos resíduos sólidos provenientes 

da coleta regular e da coleta seletiva do SAAE estão plotados na figura 

apresentada a seguir. 
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QUADRO 2.1 Procedimentos operacionais para manejo dos RSDC 

RSDC

COLETA 

REGULAR

COLETA SELETIVA

DEPÓSITO ATUAL

ATERRO SANITÁRIO

SECOS

ÚMIDOS

COMPOSTAGEM

LOCAL: 

ÁREA DO ATERRO

DESTINAÇÃO:  

PARQUES E JARDINS

HORTIFRUTICULTURAS 

COMUNITÁRIAS

UTILIZAÇÃO: 

ÁREAS PÚBLICAS E/OU

DOAÇÃO PARA

COMUNIDADE

MÉTODO:

ARTESANAL – LEIRAS 

COM REVIRAMENTO 

MANUAL

ACONDICIONAMENTO
TRANSPORTE

EMBALAGENS DE 

PLÁSTICO, VIDRO, 

PAPEL E METAL, 

JORNAIS, 

REVISTAS, ETC.

SOBRAS DE COMIDA,

CASCAS DE OVOS, 

DE FRUTAS

E DE LEGUMES,

GUARDANAPOS, 

PALITOS, ETC

LOCALIZAÇÃO:

ESPAÇO PÚBLICO 

NA 

ÁREA URBANA

LOCALIZAÇÃO:

ÁREA DO ATERRO 

SANITÁRIO

GALPÃO DE 

TRIAGEM, 

CLASSIFICAÇÃO, 

PRENSAGEM/

ENFARDAMENTO

ORGÂNICOS REJEITOS

COMPOSTEIRAS 

DOMÉSTICAS

ENTERRAR

ÁREA

RURAL

ÁREA

URBANA

COMERCIALIZAÇÃO JUNTO

AOS CENTROS 

CONSUMIDORES

RECEITA DESTINADA A 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

GESTÃO – PARCERIA 

PÚBLICA COM 

ASSOCIAÇÃO OU 

COOPERATIVA DE 

CATADORES

GESTÃO 

PÚBLICA

FLUXOGRAMADE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO  DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
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2.3 Resíduos Sólidos da Construção Civil – RSCC 

Os procedimentos sugeridos para o manejo dos resíduos sólidos provenientes 

da construção civil, produzido por pequenos geradores e pela administração 

pública estão plotados na figura apresentada a seguir. 

No mesmo esquema operacional são sugeridas formas de identificação e 

mecanismos de cobrança para grandes geradores. Neste caso, com critérios a 

serem definidos em regulamento especifico. 
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QUADRO 2.2 Procedimentos operacionais para manejo dos RSCC 
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2.4 Resíduos Sólidos Perigosos Produzidos Pela Administração Pública 

Este tópico visa destacar a gestão dos resíduos sólidos produzidos pelo SAAE na 

prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

2.4.1 Resíduos químicos produzidos no tratamento de água 

O serviço de abastecimento de água municipal é realizado na totalidade 

através de captação subterrânea, o que implica em tratamento simplificado 

da água.  

Os resíduos sólidos a serem produzidos podem prover de tanques de produtos 

químicos (cloro, barrilha ou ácido) utilizados para a desinfecção ou correção 

do pH da água a ser distribuída. 

Para este caso, o SAAE deverá elaborar um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), e atender ao conteúdo mínimo estabelecido pela Lei 

federal 12.305/2010 e respectivo decreto regulamentador. 

2.4.2 Resíduos sólidos produzidos na coleta, elevação e tratamento de esgoto 

Os serviços operacionais de esgotamento sanitário são responsáveis pela 

produção de resíduos sólidos perigosos, devido a elevados teores de 

toxicicidade e patogenicidade. 

As operações de limpeza e desentupimento de ramais e visitas, limpeza de 

caixas de areia e grades de sólidos em elevatórias e estações de tratamento, 

manejo dos lodos biológicos provenientes das etapas de clarificação de 

efluentes no tratamento de esgoto, bem como os resíduos químicos 

provenientes de tanques de produtos químicos utilizados no tratamento; são 

exemplos de fontes de geração de resíduos sólidos perigosos. 

O manejo destes resíduos deverá seguir plano específico (PGRS), a ser 

elaborado atendendo o conteúdo mínimo estabelecido pela Lei federal 

12.305/2010 e respectivo decreto regulamentador. 
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CAPÍTULO 10 – INDICADORES DE DESEMPENHO PARA AVALIAÇÃO DA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS 

1 CONCEITO 

Os indicadores de desempenho são ferramentas que permitem a avaliação do 

manejo de resíduos sólidos no município. Desta forma, a população, membros 

da sociedade civil organizada e o poder público podem medir e comparar, 

período a período a evolução de indicadores, devendo estabelecer metas de 

desempenho. 

2 INDICADORES 

Aqui são apresentados alguns indicadores a serem implementados pela 

prefeitura municipal, a qual deverá dar publicidade e manter atualizadas as 

informações. 

2.1 Índice de Coleta Regular – ICR  

Correlaciona o número de residências situadas nas zonas urbanas (sede e 

Groslândia) pelo n° de residências atendidas pela coleta regular, em %. Refere-

se apenas aos RSDC. Exclui-se deste cômputo, as empresas e industriais cuja a 

responsabilidade de manejo de resíduos sólidos não seja imputada a 

administração pública. 

2.2 Índice de Coleta Seletiva – ICS  

Correlaciona o número de residências situadas nas zonas urbanas (sede e 

Groslândia) pelo n° de residências atendidas pela coleta seletiva, em %. 

Refere-se apenas aos RSDC. Exclui-se deste cômputo, as empresas e industriais 

cuja a responsabilidade de manejo de resíduos sólidos não seja imputada a 

administração pública. 

2.3 Índice de Aproveitamento de Recicláveis – IAR  

Correlaciona a massa ou volume de resíduos sólidos separados e 

comercializados como recicláveis, através de etapa de triagem dos resíduos 

provenientes da coleta seletiva; com a massa total de resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais coletados (coletas regular + seletiva), em %. Exclui-se 

deste cômputo, as empresas e industriais cuja a responsabilidade de manejo 

de resíduos sólidos não seja imputada a administração pública. 

2.4 Índice de Regularidade Ambiental – IRA  

Correlaciona o n° de instalações públicas de coleta, transbordo ou disposição 

final de resíduos sólidos que estejam com licenciamento de operação vigente; 

com o n° de instalações públicas licenciáveis, em %. 

2.5 Índice de Empresas com PGRS’s – IEP  

Deverá correlacionar o n° empresas estabelecidas no município que possuem 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) vigentes; com o n° de 

empresas sujeitas a elaboração de PGRS, em %. Neste cômputo deve estar 

inseridos empresas públicas e privadas, inclusive aquelas sujeitas a 

apresentação dos PGRS no âmbito estadual (SEMA) e municipal (SAMA). 
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2.6 Índice Total de Produção de Resíduos Sólidos Classe II – IPR  

Deverá mensurar anualmente a produção total de resíduos sólidos não 

perigosos (classe II), identificados no capítulo 4 deste PMSB, correlacionando 

com a produção demandada definida no capítulo 5 deste PMSB, ao longo do 

período de referência, apurando uma taxa de desvio do respectivo cenário, 

ano a ano. 
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CAPÍTULO 11 – REGRAS PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O transporte de resíduos sólidos, de qualquer natureza, deverá ser licenciado 

pela autoridade ambiental competente. Desta forma, os resíduos sólidos 

transportados em rotas inter-estaduais e/ou inter-municipais deverão obter as 

respectivas autorizações e certificados na autoridade federal ou estadual, 

respectivamente. 

No caso dos resíduos sólidos transportados e com disposição final dentro do 

município, a autoridade ambiental local deverá regulamentar e fiscalizar estes 

veículos. 

A emissão de CADRI (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse 

Ambiental) deverá ser de competência da Secretaria Municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente, a qual deverá aprovar e exigir critérios mínimos para o 

transporte de resíduos de interesse ambiental a locais de reprocessamento, 

armazenamento, tratamento ou disposição final. 

A prioridade geral de controle são os resíduos perigosos (Classe I), conforme 

Norma NBR 10.004 – Resíduos Sólidos – Classificação da ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas.  

Outros resíduos não considerados perigosos poderão ser definidos como de 

interesse, considerando-se: aspectos regionais; características qualitativas e 

quantitativas dos resíduos gerados; sistemas de destinação final existentes; 

concentração de certas atividades industriais; tendências de ocupação 

industrial. 

Dentre os critérios exigidos pela autoridade ambiental para emissão de CADRI, 

destacam-se:  

 Deverá ser exigido o itinerário de transporte, desde a fonte até a área de 

disposição final, cuja rota autorizada deverá ser cumprida e fiscalizada; 

 A área de disposição final deverá ser licenciada, e, a apresentação da 

LO vigente deverá ser condicionante da emissão do CADRI; 

 O CADRI será único para cada veículo, e será específico para 

determinado tipo de resíduo, dentro de sua vigência.  
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CAPÍTULO 12 – DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES 

1 PRINCÍPIOS LEGAIS 

Ao poder executivo municipal é facultativa a responsabilidade pela coleta, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos perigosos, gerados pelos 

serviços de saneamento, pelas atividades industriais, pelos serviços de saúde, 

mineração, empresas de construção civil, terminais rodoviários, ferroviários, 

aeroportuários, portuários, e atividades agrossilvopastoris, conforme 

estabelecido nos artigos 13 e artigo 20 da Lei federal n° 12.305/2010. 

Em adição, também é facultativo ao poder executivo municipal a coleta, 

tratamento e disposição final dos estabelecimentos comerciais e de prestação 

de serviços que gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não 

perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados 

aos resíduos domiciliares. 

Nos casos em que se sustenta a responsabilidade facultativa ao município, ele 

pode realizar o serviço desde que o faça através de critérios regulamentados, 

devendo cobrar necessariamente por estes serviços. 

2 DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS NO CENÁRIO IMEDIATO 

A Lei Complementar Municipal n° 041/2005, define como critério o tipo de 

gerador (residencial ou não residencial) e estabelece limite máximo de 200 L 

para a coleta. Esta legislação refere-se aos resíduos cuja característica se 

assemelhe a de resíduo domiciliar, sendo, portanto, definida como a 

responsabilidade atual a ser praticada pela administração municipal. 

3 DEFINIÇÕES DAS RESPONSABILIDADES MUNICIPAIS NO CENÁRIO DE CURTO 

PRAZO 

Para o caso de entulhos, restos de construções, sucatas, eletrônicos, 

eletrodomésticos, móveis, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, latas de 

tinta, lodos de fossas sépticas e outros resíduos de interesse com característica 

não domiciliar, o município deverá receber e cobrar por estes materiais, mas 

somente após solucionar a forma de disposição final, devendo, para tanto, 

regulamentar estes serviços através de decreto ou lei específica. 

4 RESPONSABILIDADES NÃO COMPARTILHADAS PELO MUNICÍPIO 

Os resíduos classe I (perigosos), excetos os definidos no item anterior (lâmpadas 

fluorescentes, pilhas, baterias e latas de tintas), bem como aqueles de 

responsabilidade do município, não deverão ser coletados ou manipulados em 

nenhuma etapa do ciclo de vida. Ficando a cargo da administração municipal 

o papel de fiscalização da implementação e operacionalização dos 

respectivos PGRS. 
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CAPÍTULO 13 – PROGRAMAS E AÇÕES 

1 PROGRAMAS EXISTENTES 

1.1 PROGRAMA DE “OLHO NO ÓLEO” 

Trata-se de programa já existente e implementado pelo SAAE em parceria com 

a empresa Fiagril. 

Consiste em receber óleo de cozinha usado e encaminhar estes resíduos para 

a empresa parceira, a qual faz o processamento e reciclagem do óleo, 

transformando em Bio-diesel. 

Em contrapartida, a população recebe brindes e concorre a prêmios através 

de sorteios realizados pelo SAAE e pela Fiagril. 

1.2 PROGRAMA “RECICLALIXO” 

Trata-se de programa existente que visa promover a coleta seletiva no 

município. No entanto, necessita ser ampliado. 

A aquisição de veículos coletores específicos para a coleta seletiva promoverá 

a ampliação do número de dias da coleta seletiva e permitirá ampliar o 

programa em todo o setor urbano. 

2 PROGRAMAS PROPOSTOS 

2.1 PROGRAMA “ECO-PONTO” 

O programa eco-ponto terá por finalidade disponibilizar instalação licenciada 

capaz de receber entulhos, restos de construções, sucatas, eletrônicos, 

eletrodomésticos, móveis, lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, latas de 

tinta e demais resíduos de interesse.  

2.2 PROGRAMA “ARTE COM PLÁSTICO” 

Trata-se de programa de educação ambiental a ser realizados com foco no 

público infantil, cujo objetivo é o da realização de brinquedos e objetos através 

do reaproveitamento de materiais plásticos, tais como: garrafas PET, 

embalagens em PEAD, PP, dentre outros. 

2.3 PROGRAMA “CIDADE LIMPA” 

Consiste na promoção de ações de educação ambiental para a 

conscientização da manutenção da limpeza das vias e aparelhos públicos.  

Insere-se também neste programa a aquisição e instalação de lixeiras em 

praças e nos centros comerciais e de maior fluxo de pedestres. 

2.4 PROGRAMA “CAPACITAÇÃO DE QUADROS” 

Consiste em promover cursos, work shop’s, treinamentos e oficinas junto com os 

membros do sistema público de limpeza urbana, para fins de capacitação e 

formação de quadros técnicos capazes de fiscalizar, implementar e 

operacionalizar o plano municipal de resíduos sólidos. 

 



76 

2.5 PROGRAMA “3R” 

Trata-se de programa complementar, mas fundamental para incrementar a 

participação da população na coleta seletiva e propiciar a redução da 

produção de resíduos sólidos domiciliares. 

Consiste em campanhas contínuas na TV, rádio, jornais e através de agentes 

comunitários de saúde, para conscientização da população quanto a não 

geração de resíduos, redução da geração de resíduos, reutilização de resíduos 

e participação da coleta seletiva para a reciclagem de resíduos. 

2.6 PROGRAMA “INSERÇÃO DE CATADORES” 

Para se alcançar a meta de elevação da taxa de material reciclado, é 

fundamental a promoção da inserção de agentes potenciais na separação de 

recicláveis. 

Este programa deverá ser realizado em conjunto com a ação social municipal, 

inicialmente atualizando o cadastro de famílias ou grupos de pessoas 

potencialmente afetivas a participação de atividades de triagem de material 

reciclável. 

Insere-se neste programa o acompanhamento, a disponibilização de estrutura 

física (transporte, prensa, galpão, armazém, balança, energia, água) e apoio 

técnico (jurídico e contábil) para estruturação de cooperativa de catadores. 
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CAPÍTULO 14 – MECANISMOS PARA CRIAÇÃO DE FONTES DE NEGÓCIOS 

MEDIANTE VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Inicialmente, é necessário a realização de um plano de negócio para a 

cooperativa de recicláveis. O SEBRAE pode ser um interessante parceiro nesta 

etapa de planejamento.  

A identificação dos riscos, do tempo de maturação e retorno dos 

investimentos, capital de giro necessário, gastos e despesas com o pagamento 

de impostos, são estas, entre outras, as principais dificuldades que as pessoas 

de baixa renda ou em estado de risco social precisam enfrentar para viabilizar 

o negócio de triagem e comércio de recicláveis. 

Não por acaso, muitas iniciativas de cooperativas acabam sendo mal 

sucedidas, devido a inexistência de um plano de negócios e um 

acompanhamento técnico mais apurado. Ainda assim, há iniciativas no estado 

que, de certa forma, são consideradas bem sucedidas. 

De acordo com informações obtidas em 13 municípios de Mato Grosso em 

2012, constatou-se que os principais destinos dos materiais recicláveis 

comercializados no estado são os apresentados a seguir: 

QUADRO 1.1 Principais destinos dos materiais recicláveis separados em 

Mato Grosso 
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Verifica-se, portanto que a criação de fontes de negócios deve estar 

relacionada com a realização de parcerias com consumidores de recicláveis, 

identificando as regras e tratamento a ser dados aos resíduos para a 

comercialização.  

Também é importante, avaliar o preço de mercado e a sazonalidade da 

comercialização. Estas informações devem ser levantadas de forma conjunta, 

criando uma cartela de possíveis consumidores. 
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CAPÍTULO 15 – METAS DE REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO, COLETA SELETIVA E 

RECICLAGEM 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos encontra-se atualmente em fase de 

aprovação, mas sua versão preliminar já encontra-se disponível para 

apreciação da população, através do sítio do Ministério do Meio Ambiente na 

internet. 

De acordo com a última revisão, datada de fevereiro de 2012, o governo 

federal propõe as seguintes metas para a região centro-oeste do Brasil, metas 

estas que deverão ser atingidas pelo município de Lucas do Rio Verde. 

QUADRO 1.1 Metas para o PMGIRS de Lucas do Rio Verde 

 

Fonte: Relatório preliminar do PNRS, fevereiro de 2012 (Ministério do Meio Ambiente). 
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CAPÍTULO 16 – DESCRIÇÃO DAS FORMAS E LIMITES DO PODER PUBLICO NA 

LOGISTICA REVERSA E CICLO DE VIDA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

O município de Lucas do Rio Verde, através da Fundação Rio Verde, auxilia na 

logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos. 

Também de forma indireta, o município auxilia na logística reversa de pneus 

inservíveis, através da disponibilização de local para armazenamento 

temporário. 

Ações como estas devem ser estendidas no sentido de facilitar a 

implementação da logística reversa para os seguintes resíduos: 

 Pilhas e baterias; 

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

 lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

 produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 
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CAPÍTULO 17 – MEIOS DE FISCALIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E 

OPERACIONALIZAÇÃO DOS PGRS 

A prefeitura deverá realizar um inventário das empresas sujeitas a elaboração 

de planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e notificar todas as empresas 

para apresentação dos respectivos planos dentro de prazo a ser determinado 

por conveniência, mas não excedendo 12 meses. 

A fiscalização deverá ocorrer através de vistoria nos estabelecimentos, munidos 

dos respectivos PGRS’s elaborados por profissional habilitado. 

Deverá ser verificado a compatibilidade das informações com o porte e 

característica produtiva do estabelecimento, verificando ainda a 

compatibilidade com as políticas municipal, estadual e federal de resíduos 

sólidos, resoluções do CONAMA, normas e outras publicações 

regulamentadoras específicas. 

As empresas que não apresentarem seus planos no prazo, ou que 

apresentarem erros e não corrigirem dentro do prazo, deverão ser autuadas 

dentro dos limites e na intensidade prevista pela legislação ambiental. 

As informações dos PGRS apresentados deverão ser informadas no Sistema 

Nacional de Informações Sobre Resíduos Sólidos (SNIRS), para as empresas que 

declararem produzir resíduos classe I. 
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CAPÍTULO 18 – AÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E MONITORAMENTO 

As instalações de tratamento e/ou disposição final, operadas ou terceirizadas 

pela administração municipal deverão ser nutridas de sistemas preventivos, 

corretivos e de monitoramento dos possíveis impactos ambientais. 

O resíduo sólido deverá ser manejado, em todo seu ciclo de vida, de forma 

segura, com proteção para derramamento, lixiviação de chorume, controle da 

emissão de gases, promovendo total proteção ao solo, aos cursos d’água, ao 

ambiente circunvizinho, e a população. 

Eventuais contaminações deverão ser monitoradas, através de poços de 

monitoramento, seguindo a risca plano definido conjuntamente com a 

autoridade ambiental competente. 

Ações corretivas deverão seguir projeto de engenharia, elaborado por 

profissional capacitado, e executado por empresa tecnicamente habilitada, 

sob a fiscalização do setor técnico da prefeitura municipal. 
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CAPÍTULO 19 – IDENTIFICAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS 

1 ÁREAS IDENTIFICADAS 

De acordo com informações da prefeitura municipal, apenas uma área 

apresenta necessidade de recuperação de passivo ambiental. Trata-se da 

antiga área utilizada como disposição final dos resíduos sólidos urbanos, a qual 

foi desativada em 2012. 

QUADRO 1.1 Antiga área de disposição final de resíduos sólidos 

 

Fonte: Prefeitura Municipal (2013) 
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Em 18 de agosto de 2011 a prefeitura municipal de Lucas do Rio Verde 

apresentou o respectivo Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) 

desta área, a qual desde então encontra-se em fase de recuperação. 

A área atualmente está cercada e fechada, todo o resíduo sólido antigo 

encontra-se completamente aterrado, e a prefeitura vem promovendo o 

plantio de mudas de árvores no local. 

Verifica-se, portanto, a necessidade de adequação das ações corretivas para 

reabilitação desta área quanto a captação de gases para geração de 

energia mediante estudo de viabilidade técnica e econômica, coleta do 

chorume e drenagem pluvial. 
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CAPÍTULO 20 – METAS PARA INVESTIMENTOS DE IMEDIATO, CURTO, MÉDIO E 

LONGO PRAZOS 

A seguir são apresentados o plano de metas e o plano de investimentos para o 

sistema municipal de manejo de resíduos sólidos, visando atender o período e 

cenário de referência (2014-2034). 
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1 PLANO DE METAS 

QUADRO 1.1 Plano de Metas de Imediato, Curto, Médio e Longo Prazos 
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2 PLANO DE INVESTIMENTOS 

QUADRO 1.2 Plano de Investimento para o cenário de referência referente as metas de imediato, curto, médio e longo 

prazos, no período entre 2014 e 2034 
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CAPÍTULO 21 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA E REVISÃO DO PMSB 

1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA 

O monitoramento e avaliação sistemática do PMSB trata-se de capítulo de 

maior relevância deste trabalho. Pois, sabe-se que um plano só tem validade se 

for efetivamente implantado. Para isso, sugere-se o monitoramento e avaliação 

de quatro aspectos: 

- Cenário de referência; 

- Plano de Metas; 

- Indicadores; 

- Programas e Ações. 

1.1 Cenário de Referência 

Para este PMSB foi adotado um cenário de referência para a projeção das 

demandas municipais. Neste cenário, vislumbra-se um elevado crescimento 

econômico e consequentemente elevado crescimento populacional. 

É fundamental que os gestores monitorem a convergência da evolução 

municipal com este cenário adotado, com vistas a fazerem os ajustes 

necessários adequando ao cenário real. 

1.2 Planos de Metas 

De forma análoga, a avaliação do cenário de referência pode implicar em 

alteração no plano de metas, o qual deverá ser revisado e adequado sempre 

que verificado a divergência entre o cenário de referência e o constatado na 

prática. 

Dentro do contexto idealizado, deve ser monitorado a evolução das metas, 

através de um check-list, que buscará atualizar as metas alcançadas e as que 

por ventura não foram atingidas, estas últimas deverão ser acumuladas e 

realinhadas para execução em um próximo momento. 

2 REVISÃO DO PLANO 

O PMSB é um instrumento da política municipal de saneamento e conforme 

determina a lei federal n° 11.445/2007. Por ser articulada com a Lei 12.305/2010, 

o PMSB incorpora o PMGIRS, o qual é estabelecido para Lucas do Rio Verde 

neste tomo III. No entanto, da mesma forma, deve ser revisado e atualizado 

pelo menos a cada 4 anos 

A evolução do cenário de referência é a principal análise a ser monitorada e 

considerada para a revisão do plano, mas não é a única. 

As metas e os programas aqui definidos devem ser discutidos e incrementados, 

com o devido controle social, para que seja atingido efetivamente os objetivos 

do PMSB. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, cuja elaboração é prevista 

na Lei n° 11.445/2007, resulta de um processo planejado e coordenado pela 

prefeitura municipal. A primeira reunião institucional realizada em 22 de 

setembro de 2010, teve como objetivo definir um plano de trabalho para a 

elaboração da minuta do PMSB, estabelecendo prazo de 120 dias para a 

consolidação da versão preliminar do Plano. 

A versão preliminar do Plano, coordenado pelo Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto (SAAE) e acompanhado pelas secretarias de Meio Ambiente, Obras e 

de Planejamento, foi apresentado a população em audiência pública 

realizada no dia 22 de março de 2011 na câmara de vereadores. Esta 

audiência pública marcou o início da “VII Semana da Água”, tradicional 

evento organizado pelo SAAE, na ocasião entre os dias 22 e 27 de março de 

2011. 

Apesar da versão preliminar do Plano já considerar o conteúdo mínimo 

estabelecido pelo artigo 19 da Lei Federal n° 11.445 de 2007 e pela 

regulamentação através do artigo 25 do Decreto Federal n° 7217/2010, 

vislumbrou-se a necessidade de sua revisão, devido a publicação, em meados 

de 2011, dos resultados atualizados do censo demográfico IBGE/2010 e, em 

adição, também para adequação do PMSB, no âmbito do manejo de resíduos 

sólidos e limpeza urbana, compatibilizando-o quanto a Lei Federal n° 12.305 de 

2010 e respectivo Decreto Federal n° 7.404 de 2010. 

Em 2011, a prefeitura municipal, através do SAAE, procurou orientação junto a 

Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/MS, através da Superintendência 

Estadual de Mato Grosso – SUEST/MT, para esclarecimentos quanto a 

compatibilização do PMSB em relação a política nacional de resíduos sólidos 

(Lei n° 12.305/2010).  

Devido a esta busca constante de orientação por parte do município de Lucas 

do Rio Verde, e de outros municípios Mato-grossenses, em novembro de 2012 a 

FUNASA realizou uma “Oficina de Política e Plano Municipal de Saneamento 

Básico”. O evento foi realizado entre os dias 5 e 9 de novembro de 2012, pela 

SUEST/MT, nas dependências da Associação Mato-grossense dos Municípios 

(AMM). Na ocasião, membros do corpo técnico do SAAE participaram desta 

oficina e assimilaram experiências para a revisão e aprovação do Plano. 

O presente documento constitui a versão do PMSB resultante do processo 

descrito, contendo ainda sua atualização face à publicação do Censo 

Demográfico de 2010 e de novas infraestruturas construídas no município desde 

a sua versão preliminar datada de março de 2011. 

Destaca-se que a lógica adotada para a elaboração do PMSB é a de um 

planejamento que dá ênfase a uma visão estratégica de futuro. Nesse modelo, 

o futuro não é simplesmente uma realidade desenhada pela equipe de 

planejamento, abordagem esta usual no planejamento tradicional, que a 

adota a despeito de se saber que o planejador não dispõe da capacidade de 

influenciar todos os fatores determinantes desse futuro. O enfoque adotado, ao 

contrário, é o de procurar visualizar possíveis futuros, denominados de cenários, 
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a partir das incertezas incidentes, com base em sólida análise da situação atual 

e pregressa. Parte da premissa de que não é possível predizer o futuro, mas 

apenas fazer previsões de possibilidades, procurando reduzir os riscos das 

incertezas e propiciar ferramentas que facilitem a definição de estratégias. Esta 

metodologia converge com a adotada pelo governo federal na elaboração 

do PLANSAB. 

Busca superar, assim, uma visão determinista, de que seja possível projetar um 

futuro com base na extrapolação de tendências. A construção da visão 

estratégica com os diversos atores envolvidos procura assumir a complexidade 

dos processos de mudança, geradores de resistências e de conflitos, e ao 

mesmo tempo considera que a visualização do futuro, no horizonte de 

planejamento, é plena de incertezas e de alterações frequentes na realidade 

social, política e econômica. 

No PMSB foram definidos três cenários de planejamento, designados para 

efeito de identificação como Cenários 1, 2 e 3, tendo sido adotado o primeiro 

deles como o cenário de referência para o planejamento. 

Para este, foram estabelecidas metas e, visando atingi-las ao longo dos 20 anos 

de execução do PMSB, propostas macrodiretrizes e estratégias. 

Operacionalmente, foram ainda propostos programas para a política pública 

de saneamento básico, em um nível de discriminação ainda preliminar, já que, 

em uma próxima etapa, estes serão detalhados em maior profundidade. Os 

dois outros cenários são mantidos como balizadores para o monitoramento de 

tendências, alimentando ajustes dinâmicos do PMSB ao longo do seu período 

de execução. 

Para assegurar a eficácia da implementação do Plano, da forma como 

concebido, entende-se necessária a criação de instância permanente, no 

Governo Municipal, vinculada ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), 

que exerça rigoroso e contínuo monitoramento e avaliação do Plano e da 

política pública de saneamento básico em nível municipal, compreendendo o 

acompanhamento das metas, estratégias, programas e a ocorrência dos 

próprios cenários. Assim, será possível identificar desconformidades e acionar 

medidas para sua correção. 

Além disso, será possível identificar os rumos assumidos pela realidade futura, 

cotejando-a com os três cenários previstos e, caso constatado um forte 

distanciamento em relação ao cenário de referência, a implementação de 

ajustes no Plano, especialmente por ocasião de suas atualizações a cada 

quatro anos, conforme previstas em Lei. 

Para a elaboração do PMSB diversas etapas e atividades foram percorridas. No 

plano conceitual foi realizado um amplo diagnóstico da situação existente, 

através do levantamento de dados primários e secundários, obtidos 

respectivamente diretamente no município e através do corpo técnico 

municipal. Com base nessas informações foi possível estabelecer metas de 

curto, médio e longo prazos para o cenário de referência e consequente plano 

de investimentos para os programas, projetos e ações admitidos como 
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necessários para atingir a universalização dos serviços no horizonte legal de 20 

anos (2014-2034). 

Faz-se necessária ainda destacar uma definição central, que acompanha as 

várias abordagens do Plano: tratam-se dos conceitos de medidas estruturais e 

medidas estruturantes, com repercussões, sobretudo no planejamento futuro 

das ações. As primeiras correspondem aos tradicionais investimentos em obras, 

com intervenções físicas relevantes nos territórios, para a conformação das 

infraestruturas físicas de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas. São evidentemente necessárias para suprir o deficit 

de cobertura pelos serviços e a proteção da população quanto aos riscos 

epidemiológicos, sanitários e patrimoniais. Por outro lado, por medidas 

estruturantes são entendidas aquelas que fornecem suporte político e 

gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços. Encontram-se 

tanto na esfera do aperfeiçoamento da gestão, em todas as suas dimensões, 

quanto na da melhoria cotidiana e rotineira da infraestrutura física. 

Dessa forma, o PMSB procura deslocar o tradicional foco dos planejamentos 

clássicos em saneamento básico, pautados na hegemonia de investimentos 

em obras físicas, para um melhor balanceamento destas com medidas 

estruturantes, a partir do pressuposto de que o fortalecimento das ações em 

medidas estruturantes assegurará crescente eficiência, efetividade e 

sustentação aos investimentos em medidas estruturais. No horizonte do Plano, 

projeta-se a gradativa substituição dos esforços para a implantação de 

medidas estruturais para outros que valorizem fortemente as estruturantes, 

conforme destacado com maiores detalhes no documento. 

A estrutura desta versão do PMSB subdividiu o trabalho em 4 relatórios 

denominados “TOMOS”, sendo cada um específico para um dos temas a 

serem abordados pelo Plano, sendo: 

- TOMO 1: Plano Municipal de Abastecimento de Água – PMAA; 

- TOMO 2: Plano Municipal de Esgotamento Sanitário – PMES; 

- TOMO 3: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS;  

- TOMO 4: Plano Municipal de Drenagem Urbana - PMDU. 

Cada um dos quatro relatórios inicia-se com uma apresentação sumária das 

bases legais e dos princípios norteadores e orientadores para o 

desenvolvimento do Plano. Em seguida, apresenta-se a síntese da análise 

situacional do respectivo tema no município, composta pelos estudos e 

informações obtidas, dos programas e ações municipais, dos investimentos 

realizados, e pela avaliação político-institucional do setor. Nas seções seguintes 

são descritos os três cenários para a política de saneamento básico e 

mostradas as metas de curto, médio e longo prazo, por tema, para o cenário 

de referência. Após, apresenta-se a projeção das necessidades de 

investimento, por componente do saneamento básico, para o cumprimento 

das metas previstas. Posteriormente, são apontadas as macrodiretrizes, 

estratégias e os programas de governo entendidos como necessários para a 
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materialização efetiva, eficaz e eficiente do Plano. Finalmente, propõe-se a 

estrutura e os procedimentos visualizados para o monitoramento, avaliação 

sistemática e revisão do Plano. 
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CAPÍTULO 2 – BASES LEGAIS E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 21, ser competência da 

União “elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social” e “instituir diretrizes para o 

desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e 

transportes urbanos”. 

A Lei nº 10.257/2001, em seu artigo 2º, traz como diretriz da Política Urbana a 

garantia, dentre outros, do direito ao saneamento e estabelece, também, a 

competência da União nas questões da Política Urbana. Conforme disposto no 

artigo 3º, o saneamento básico está incluído no rol de atribuições de interesse 

da política urbana. 

A Lei nº 8.080/1990, que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), trouxe como 

obrigação desse sistema promover, proteger e recuperar a saúde, englobando 

a promoção de ações de saneamento básico e de vigilância sanitária. A 

noção de saúde contemplada na Lei considera como seus fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Em diversas de 

suas definições e determinações, o saneamento básico assume papel central 

na política de saúde pública. Ou seja, o SUS reconhece explicitamente a 

importância do saneamento básico para a melhoria das condições de saúde 

da população. Além disso, a Lei nº 9.433/1997, que estabelece a política 

nacional de recursos hídricos, define como objetivo a garantia da 

disponibilidade de água para gerações futuras. 

A regulamentação da Lei nº 11.445/2007, que fixa as Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico (Decreto n° 7.217/2010), estabelece, por sua vez, nos 

artigos 24 e 25, que o titular do poder executivo municipal deverá elaborar o 

seu plano de saneamento básico, contendo no mínimo: 

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, 

inclusive hidrológicos, e socioeconômicos e apontando as causas das 

deficiências detectadas; 

II - metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso 

universal aos serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada 

a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

III - programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

IV - ações para situações de emergências e contingências; e 

V - mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

A mesma Lei estabelece que os planos devam ser elaborados com horizonte 

de 20 anos, avaliados anualmente e revisados a cada quatro anos, 
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preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência dos planos 

plurianuais. 

No tocante ao objeto de abordagem do PMSB, recorre-se à Lei, que adota a 

definição de saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas 

e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 

nas áreas urbanas. 

Ao longo do período de elaboração do PMSB, instrumentos legais com 

importantes interfaces com o estudo, foram editados: o Decreto nº 7.217/10, 

que regulamenta a Lei nº 11.445/2007, e a Lei nº 12.305/10, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, bem como o Decreto nº 7.404/10, que a 

regulamenta. Dentre outras interfaces entre as legislações de saneamento 

básico e de resíduos sólidos, mencionem-se aquelas entre os planos de 

saneamento básico e os planos de resíduos sólidos. 

Com base nessas referências, foi, portanto, elaborado a presente versão do 

PMSB, visando disponibilizá-lo à sociedade e ao recebimento de críticas e 

sugestões, as quais, devidamente processados, resultarão na versão aprovada 

e final do PMSB. 

Em relação às competências institucionais, diversos órgãos no Governo 

Municipal, respondem por programas e ações em saneamento básico.  

Do ponto de vista operacional, o SAAE realiza a gestão dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta, tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos comerciais e domiciliares.  

O SAAE também é responsável pela elaboração de projetos, execução e 

fiscalização de obras dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 

À Secretaria Municipal de Agrigultura e Meio Ambiente (SAMA) compete 

fiscalizar e licenciar empreendimentos de pequeno e médio porte quanto a 

geração de resíduos sólidos, bem como a implementação e 
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operacionalização dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

Também cabe a SAMA a elaboração de estudos e projetos no âmbito de 

resíduos sólidos comerciais, domiciliares, entulhos, pneus, embalagens de 

agrotóxicos, pilhas e baterias, fármacos, serviços de saúde, embalagens óleos 

lubrificantes e derivados de petróleo, além do monitoramento e recuperação 

de passivos ambientais. 

Compete a Secretaria de Infraestrutura e Obras (SIO) a elaboração de 

projetos, execução e fiscalização de obras de Drenagem Urbana. Também é 

competência desta secretaria a operação do sistema de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos de construção civil. 
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CAPÍTULO 3 – PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Entender o futuro do saneamento básico no município supõe entender e 

conceituar seus fundamentos, seus pressupostos e as diferentes visões 

envolvidas. São definições que estão longe de serem neutras, embora 

essenciais para orientar o planejamento, que também não é neutro ou uma 

atividade sustentada apenas em métodos e técnicas. Muito ao contrário, cada 

escolha de caminhos, cada método, cada proposição, recebe a influência da 

visão de mundo e de sociedade, dos agentes sociais que se envolvem no 

processo participativo de planejamento. Entretanto, no PMSB, como em outros 

trabalhos desenvolvidos com rigor científico, empregam-se métodos visando 

reduzir, e não anular, por impossível, as subjetividades. 

Assim, a construção do PMSB não se reduz a um processo técnico-científico 

descontextualizado. Está envolto em um contexto social, político e econômico, 

dentre outros aspectos. A sua abertura para o social, ao buscar suporte 

conceitual em princípios fundamentais, possibilita explicitar distintas leituras e 

enfoques sobre a sociedade. Nesse sentido, a elaboração do Plano foi 

sustentada em princípios da política de saneamento básico, a maior parte 

deles presente na Lei nº 11.445/2007. Alguns se baseiam em conceitos que 

requerem precisão, sendo muitas vezes sem uma significação consensual pelos 

diversos autores que se ocuparam de discuti-los ou entre diferentes correntes 

teóricas. Neste capítulo, explicitam-se alguns princípios que orientaram a 

elaboração do Plano. 

A universalização do acesso é tributária de certa noção de igualdade, em que 

defende o acesso de todos aos bens e serviços produzidos na sociedade. Está 

presente no lema da Revolução Francesa (liberdade, igualdade e 

fraternidade) e nas promessas dos socialistas utópicos. Ainda que teóricos 

questionem a igualdade formal – estabelecida na superestrutura jurídico-

política de diversos países –, após a revolução burguesa, a possibilidade de os 

sujeitos defenderem a igualdade real pela luta política propiciou ganhos para 

as classes subalternas por meio de reformas. Sistemas de proteção social de 

caráter universal ou políticas públicas universais, a exemplo da saúde e da 

educação, desenvolveram-se nas sociedades capitalistas a partir da 

emergência do chamado estado de bem-estar social, especialmente nos anos 

1950 e 1960. Em contraste, o Brasil adotou um modelo de “estado 

desenvolvimentista”, que permitiu a ampliação de benefícios e serviços por 

intermédio da previdência social. Neste modelo, o Brasil estruturou-se 

historicamente de forma não universalista, no sentido da concessão de direitos 

não à totalidade da sociedade, mas a grupos sociais escolhidos, como forma 

de incorporar certas frações das camadas populares à arena política. Trouxe 

como consequência uma desigualdade sócio territorial estrutural no acesso aos 

serviços, que se agrava nos anos 1990, com a política de ajuste econômico e 

reforma do já precário estado de bem-estar social. 

No entanto, sobretudo após a Constituição Federal de 1988, a universalidade 

torna-se um princípio com ampla aceitação da sociedade. No caso do 

saneamento básico, tal preceito não foi historicamente a tônica ao longo das 

políticas implementadas, tendo sido consolidado apenas a partir da Lei nº 
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11.445/2007, que apresenta como primeiro princípio fundamental dos serviços 

de saneamento básico a universalização do acesso. A noção de 

universalidade remete à possibilidade de todos os brasileiros poderem alcançar 

uma ação ou serviço de que necessite, sem qualquer barreira de 

acessibilidade, seja legal, econômica, física ou cultural. Significa acesso igual 

para todos, sem qualquer discriminação ou preconceito. 

Contudo, para efeito da citada Lei, considera-se a universalização como a 

ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 

saneamento básico, o que pode soar contraditório com o conceito de acesso 

igual para todos. Sendo a universalidade atingida nas próximas décadas, 

estando assegurada a possibilidade de o acesso de todos aos serviços, 

questões relacionadas ao financiamento e à capacidade de pagamento 

podem colocar em questão a garantia do acesso universal. Além disso, o 

conceito de universalidade, em si mesmo, pode acarretar diferentes 

interpretações, que não encontram necessariamente consenso, como a 

discussão de se “saneamento para todos” deve incluir em sua abrangência 

também as atividades econômicas, e se essas também seriam dever do 

Estado. Por outro lado, considerando a noção de saneamento básico adotada 

na Lei nº 11.445/2007, a universalidade do acesso deve contemplar a 

integralidade dos componentes, isto é, abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Assim, não basta uma 

aceitação do princípio geral da universalidade, isoladamente, sendo que este 

deve ser conceituado de forma articulada com as noções de equidade e 

integralidade. 

Equidade, dentre as suas várias noções explicativas, pode ser entendida como 

a superação de diferenças evitáveis, desnecessárias e injustas. Embora 

reconhecendo que as desigualdades inaceitáveis e injustas mereçam 

correções, esse entendimento, muito presente em documentos de organismos 

internacionais, legitima o pagamento de serviços pelos que podem fazê-lo, 

restringindo a atuação dos serviços públicos e gratuitos exclusivamente para os 

pobres, política conhecida como focalização. Há que se distinguirem ainda as 

desigualdades nas condições e na qualidade de vida, de um lado, e as 

desigualdades no acesso e consumo de bens e serviços, de outro. No caso do 

saneamento básico, caberia separar, para efeito de análise, a qualidade de 

vida de uma população em um dado território, de um lado, e o acesso aos 

serviços, bem como à proteção do meio ambiente, de outro. Equidade pode 

ainda ser explicada como o igual tratamento para os iguais (equidade 

horizontal) ou como o tratamento desigual para desiguais (equidade vertical). 

Portanto, embora a igualdade seja um valor considerado importante, há 

situações em que ocorrem grandes desigualdades, como no acesso aos 

serviços de saneamento básico. A prestação de serviços às coletividades e a 

garantia do acesso aos bens coletivos, de acordo com as necessidades ou 

destacando um grupo ou categoria essencial que seria alvo especial da 

intervenção, possibilitaria oferecer mais recursos para os que mais precisam. 

Nesses casos, atender igualmente aos desiguais poderia resultar na 

manutenção das desigualdades, impedindo atingir a igualdade. Na realidade, 
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a questão posta procura demonstrar que a igualdade pode não ser justa, 

cabendo indagar: em nome de que padrão de justiça social as distintas 

racionalidades de distribuição de recursos utilizadas pelas políticas setoriais ou 

pelos níveis de governo são formuladas? Com vistas, sobretudo, à distribuição 

de recursos, a noção de equidade se impõe. Admite, em tese, a possibilidade 

de atender desigualmente os que são desiguais, priorizando aqueles que mais 

necessitam para que se possa alcançar a universalização dos serviços. 

O tema da integralidade, no caso do saneamento básico estabelecido como 

o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos 

serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na 

conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e 

resultados (Lei nº 11.445/2007), tem sido utilizado como noção, conceito, 

princípio, diretriz operacional, imagem, objetivo, proposição política, ideia, ou 

“conceito em estado prático”. Reconhece-se que uma definição completa, 

precisa e unívoca de integralidade não é tarefa simples, podendo se abordar 

a integralidade a partir de quatro eixos: eixo das necessidades, relacionado ao 

acolhimento e resposta às demandas das populações; eixo das finalidades, 

referente aos graus e modos de integração entre as ações; eixo das 

articulações, ou graus e modos de composição de saberes interdisciplinares, 

equipes multiprofissionais e ações intersetoriais no desenvolvimento das ações e 

estratégias; eixo das interações, relacionado à qualidade e natureza das 

interações intersubjetivas no cotidiano das práticas. Para o campo do 

saneamento básico, cabe destacar, especialmente, o eixo das articulações, 

pois pode favorecer a combinação de distintas abordagens, inclusive 

mediante ação intersetorial. O sistema integral permitiria o entrosamento entre 

as diversas partes que compõem o todo, além de incorporar políticas, 

programas e práticas. O caráter sistêmico e integral do conjunto das 

intervenções contribuiria para assegurar maior efetividade, pois poderia atuar 

sobre as manifestações fenomênicas, os nós críticos e acumulações que as 

geram, assim como sobre as regras básicas que compõem a sua estrutura. 

Portanto, ao se pensar o setor de saneamento básico, pode-se admitir que a 

integralidade, como uma diretriz da Lei, poderia orientar a estruturação de 

programas, políticas e sistema, bem como a organização de instituições e 

serviços: trata-se de dispositivo político que habilita os sujeitos nos espaços 

públicos a encontrarem novos arranjos sociais e institucionais. 

Já a intersetorialidade buscaria se sintonizar com a atual metamorfose na 

estrutura do conhecimento disciplinar que, com a profundidade alcançada 

pelas especialidades, tem impulsionado a ciência a percorrer mais uma volta 

da espiral, em busca de visões transversais dos fenômenos, que permitam 

considerá-los em sua complexidade e interdependência. E, como decorrência, 

também a organização do Estado moderno, estruturado inicialmente sob o 

modelo disciplinar, dá mostras de necessidade de mudanças para alcançar 

maior efetividade na sua ação. O saneamento básico, como campo de 

políticas e de gestão públicas, reflete essa movimentação paradigmática. A 

gestão fragmentada de seus componentes e desarticulada de outros campos 

de ação pública tende a dificultar a resposta aos reptos do desenvolvimento 

social. Dessa forma, a introdução da transversalidade para promover a 
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articulação matricial das estruturas setoriais e a intersetorialidade, com o 

compartilhamento e o diálogo entre tecnologias e práticas setoriais, são 

estratégias que visam a preparar o Estado para o processo de metamorfose 

das instituições. A lógica vigente, de restringir tomadas de decisão que afetam 

uma gama tão ampla de interesses e serviços públicos, como é o saneamento 

básico, apenas à prestação dos serviços, sem considerar todas as interrelações 

com a gestão ambiental, a gestão dos recursos hídricos e o uso e ocupação 

do solo, entre outras interfaces, gera distorções. Essas conexões estão vivas nos 

territórios, mas têm pouca acolhida nas estruturas setorializadas de sua gestão, 

embora já comecem a ser acolhidas nos instrumentos legais do País 

relacionados ao setor. Uma prática intersetorial suporia vincular análises, 

planos, programas, decisões e ações a territórios, onde todas as questões se 

vivificam e mostram suas interdependências. 

A sustentabilidade dos serviços, a despeito das diversas significações atribuídas 

ao termo, seria assumida pelo menos a partir de quatro dimensões: a 

ambiental, relativa à conservação e gestão dos recursos naturais e à melhoria 

da qualidade ambiental; a social, relacionada à percepção dos usuários em 

relação aos serviços e à sua aceitabilidade social; a da governança, 

envolvendo mecanismos institucionais e culturas políticas, com o objetivo de 

promoção de uma gestão democrática e participativa, pautada em 

mecanismos de prestação de contas; e a econômica, que concerne à 

viabilidade econômica dos serviços. Um tipo ideal de modelo sustentável de 

gestão de serviços de saneamento básico privilegiaria as escalas institucionais 

e territoriais de gestão; a construção da intersetorialidade; a possibilidade de 

conciliar eficiência técnica e econômica e eficácia social; o controle social e a 

participação dos usuários na gestão dos serviços; e a sustentabilidade 

ambiental. Ainda que a Lei nº 11.445/2007 remeta às diversas dimensões da 

sustentabilidade, especificamente na dimensão econômica estabelece que os 

serviços públicos devam ter a sustentabilidade assegurada, sempre que 

possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços. Entretanto, o 

PMSB aponta que a cobrança aos usuários pela prestação dos serviços não é 

e, em muitos casos não deve ser, a única forma de alcançar sua 

sustentabilidade econômico-financeira. Essa seria de fato assegurada quando 

recursos financeiros investidos no setor sejam regulares, estáveis e suficientes 

para o seu financiamento, e o modelo de gestão institucional e jurídico-

administrativo adequado. 

Para o caso de Lucas do Rio Verde, considerando que a universalização ainda 

requererá significativa soma de recursos, sobretudo em áreas onde os 

investimentos foram exíguos durante o processo evolutivo municipal (esgoto, 

resíduos sólidos e drenagem), e que o apoio à gestão é claramente fator 

limitante à sustentabilidade dos serviços, a continuidade da presença do 

Estado mostra-se essencial. No entanto, a transferência das ações públicas 

exclusivamente para as forças de mercado e para a busca do mais valor 

poderá ser considerada devido a necessidade de superação dos desafios da 

universalização. 
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Outro princípio relevante para o planejamento da área de saneamento básico 

refere-se à participação e controle social ou a democratização da gestão dos 

serviços. A gestão dos serviços de saneamento é tradicionalmente relegada à 

dimensão técnico-administrativa e artificialmente separada dos processos 

socioeconômicos e políticos que estruturam, dão marco e até determinam a 

forma como estes serviços são organizados e geridos. Portanto, a construção 

de relações entre cidadania, governabilidade e o controle e a participação 

social, vislumbrando avançar na instituição de práticas democráticas 

substantivas, corresponde a uma tarefa complexa, em decorrência, em parte, 

da própria natureza do tema, localizado no limiar entre o campo político e o 

campo técnico, ambos com suas múltiplas dimensões e contradições internas. 

Por fim, aspecto que merece cuidadosa atenção diz respeito à matriz 

tecnológica que orienta o planejamento e a política setorial. Planejar o 

saneamento básico no Município, com um olhar de longo prazo, 

necessariamente envolve a prospecção dos rumos tecnológicos que o setor 

pode – ou deve – trilhar. Tal questão envolve diferentes dimensões. Por um 

lado, cabe à política de saneamento básico identificar tendências, segundo as 

quais a matriz tecnológica do saneamento vem se moldando, o que supõe 

também procurar enxergar novos conceitos, ainda que sejam antigas 

formulações em novas roupagens, ou novos desafios que pressionam no 

sentido de mudanças paradigmáticas. Neste sentido, temas como a 

sustentabilidade, a gestão integrada das águas urbanas, o saneamento 

ecológico e o combate às mudanças climáticas globais podem ser evocados 

como exemplos. De outro lado, pode significar, ativamente, enxergar qual 

padrão tecnológico deve ser apoiado e incentivado, inclusive prevendo-se 

movimentos de transição ao longo do período de planejamento, na direção 

das trajetórias mais desejáveis daquela política. Deve-se ter claro ainda que a 

matriz tecnológica predominante, ou a ser induzida pelo planejamento em 

saneamento básico, não é livre de valores, incorporando a noção de 

sustentabilidade que lhe dá suporte, a visão de participação da comunidade 

e da diversidade sociocultural, bem como os princípios de universalidade, 

equidade, integralidade e intersetorialidade, entre outros conceitos. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE SITUACIONAL DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

Obras de drenagem urbana podem ser divididas de acordo com a área da 

bacia drenada, ou seja, são consideradas obras de micro-drenagem àquelas 

obras de captação e escoamento das águas colhidas de área inferior ao limite 

de 2.000.000 m2 ou 2,0 Km2. Obras responsáveis por recolher e direcionar as 

águas superficiais relativas a áreas superiores ao limite de 2,0 Km2, são 

consideradas obras de macro-drenagem. O sistema de Drenagem urbana 

existente no município de Lucas do Rio Verde/MT caracteriza-se por sistemas de 

macro e micro-drenagem.  

As obras de micro-drenagem são formadas pelos seguintes dispositivos: 

 Boca de Lobo: dispositivo para captação de águas pluviais, localizados 

nas sarjetas; 

 Sarjetas: elemento de drenagem das vias públicas. A calha formada é a 

receptora das águas pluviais que incidem sobre as vias públicas e que para 

elas escoam; 

 Poço de Visita: dispositivos localizados em pontos convenientes do 

sistema de galerias para permitirem mudança de direção, mudança de 

declividade, mudança de diâmetro e limpeza das canalizações; 

 Tubos de ligações: são canalizações destinadas a conduzir as águas 

pluviais captadas nas bocas de lobo para a galeria ou para poços de visita; e 

 Condutos ou Galerias: obras destinadas à condução das águas 

superficiais coletadas; 

 Muro Ala ou Ala: são dispositivos executados em concreto armado, com 

a finalidade de estabilizar o talude dos cursos d’água, possibilitando o deságüe 

dos condutos de micro-drenagem. 
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QUADRO 1.1 Boca de Lobo no Bairro Cidade Nova 

 

QUADRO 1.2 Guia e Sarjeta no Bairro Cidade Nova 

 

De acordo com informações obtidas junto ao SAAE do município, atualmente o 

sistema de galerias de águas pluviais existente no município de Lucas do Rio 

Verde atende os seguintes bairros: Jardim Amazonas, Menino Deus, Parque das 

Emas, Jardim Cerrado, Manfini, Bandeirantes, Setor Industrial III, Jd. Imperial, Jd. 

das Palmeiras, Loteamento Luiz Carlos Tésseles Jr., Jd. Primavera, Pioneiro, Rio 

Verde e Cidade Nova. A seguir, é apresentada a estimativa de extensão de 

Galerias de Águas Pluviais (G.A.P.), por bairro, no perímetro urbano de Lucas do 

Rio Verde. 
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QUADRO 1.3 Estimativa da Extensão de Galerias de Águas Pluviais (G.A.P.) 

por Bairro em 2.011. 

BAIRRO EXTENSÃO G.A.P. (m)

Jd. Amazonas 714,2

Menino Deus 1.031,7

Pq. Das Emas 5.707,1

Jd. Cerrado 1.858,9

Manfini 4.195,5

Bandeirantes 2.498,1

Setor Industrial 9.936,1

Imperial 536,8

Jd. Palmeiras 895,1

Tesseles Jr. 5.014,7

Jd. Primavera 2.428,8

Pioneiro 338,3

Cidade Nova 765,3

Rio Verde 3.462,1

Total 39.382,7

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - LUCAS DO RIO VERDE/MT

 

Fonte: SAAE (2.011) 

As obras de macro-drenagem existentes no perímetro urbano encontram-se 

localizadas na lateral da rodovia BR 163 e ao longo do córrego Lucas. O 

primeiro sistema inicia nas proximidades do hotel Terras, Bairro Parque das Emas, 

vem se estendendo na marginal esquerda da rodovia (sentido Cuiabá-Sinop), 

até encontrar à leste o Rio Verde, já na divisa do município de Lucas do Rio 

Verde com Sorriso, cerca de 1000 metros do perímetro urbano delimitado pelo 

anel viário. 

Este sistema é constituído pelos seguintes dispositivos: 

 Valos de infiltração: Estes são dispositivos de drenagem lateral, muitas 

vezes utilizados paralelos às ruas, estradas, estacionamentos e conjuntos 

habitacionais, entre outros. Esses valos concentram o fluxo das áreas 

adjacentes e criam condições para uma infiltração ao longo do seu 

comprimento, de forma que eles também podem agir como canais, 

armazenando e transportando água para outros dispositivos de drenagem. 

Para facilitar ainda mais a infiltração, podem ser instaladas pequenas 

contenções ao longo do comprimento, transversalmente ao sentido do 

escoamento. Neste caso, o funcionamento dos valos se assemelha ao das 

bacias de infiltração; 
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 Bacias de Infiltração: Trata-se de uma área de solo circundada por uma 

margem ou contenção que retém as águas pluviais até que estas infiltrem 

através da base e dos lados. Em geral são escavadas, as podem ser 

aproveitadas pequenas encostas já existentes no terreno. Podem ser utilizadas 

para, parcialmente, atenuarem picos de cheias juntamente com a função 

principal de estimular a infiltração; 

QUADRO 1.4 Valo de Infiltração existente na lateral da Rodovia BR 163 

 

QUADRO 1.5 Bacias de Infiltração Existentes na lateral da Rodovia BR 163 

 

 Canais impermeáveis: São dispositivos que objetivam dar forma e 

estabilidade a calhas de cursos d’água naturais. Podem também ter a 

finalidade de atuar como conduto aberto para escoamento de águas 

superficiais. Os canais podem ser constituídos de diversos materiais, sendo mais 

comuns canais de concreto, gabião, enrrocamento, para os canais artificiais. 

Os canais podem ser executados com solo natural, gramado, mas nestes casos 

passam a atuar também como valos de infiltração. Canais impermeáveis são 

dispositivos que não são calculados para realizar a infiltração de águas 

superficiais, mas apenas a condução destas. 
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QUADRO 1.6 Canais Impermeáveis Existentes na lateral da Rodovia BR 163 

 

São consideradas também obras de macro-drenagem as travessias das 

avenidas Goiás, Mato Grosso e Tocantins sobre o córrego Lucas, manancial 

que cruza todo o perímetro urbano no sentido oeste/leste. 

As obras de travessias existentes são realizadas através dos seguintes 

dispositivos: 

 Bueiros ou Alas: São dispositivos construídos em concreto armado que 

visam dar estabilidade ao leito do rio e ao aterro sobre o qual irão transitar 

veículos e pedestres. Tem também a função de reduzir gradativamente o 

orifício pelo qual são escoadas as águas superficiais; 

QUADRO 1.7 Travessia sobre o Córrego Lucas na Avenida Goiás 
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 Manilhas: São dispositivos construídos em concreto armado que visam 

conduzir as águas superficiais de montante para jusante da travessia. São 

recomendadas para utilização de travessias sobre pequenos córregos em 

zonas rurais, ou em regiões onde a velocidade de escoamento da água seja 

baixa, tais como várzeas e pântanos. Não possuem a capacidade de 

estabilizar o empuxo devido ao escoamento, bem como aliviar as tensões de 

cisalhamento da água no leito estrangulado; 

QUADRO 1.8 Travessias sobre o córrego Lucas na Avenida Mato Grosso 

 

 Barragem: Este dispositivo caracteriza-se por realizar o barramento de um 

curso d’ água já existente a fim de possibilitar a travessia de veículos e 

pedestres. Deve ser implantado após a análise das consequências do 

barramento tanto a montante, devido as zonas de remanso criadas, quanto a 

jusante do barramento, devido a redução da vazão. 

QUADRO 1.9 Barragem existente na travessia sobre o córrego Lucas na 

avenida Tocantins 
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2 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE 

Para se realizar um relatório de avaliação do sistema existente, faz-se 

necessário inicialmente avaliar o histórico de eventos de inundação e de 

problemas ocorridos no período de no mínimo últimos 12 meses. 

Após entrevista com técnicos da prefeitura, empreiteiros e funcionários dentro 

do próprio SAAE, foram mapeados os principais pontos problemáticos 

apontados a seguir: 

QUADRO 2.1 Pontos Frágeis do Sistema de Drenagem Existente 

 

De acordo com este levantamento, verificou-se a presença de 7 pontos de 

fragilidade no sistema de drenagem de águas pluviais no município. Na mesma 

figura, traçado em vermelho, pode ser observado a malha de G.A.P. existente, 

assim, faz-se a seguinte avaliação: 

Ponto 01: Este ponto localiza-se na região do bairro Veneza, localidade que, de 

acordo com o levantamento realizado, não conta com nenhuma infraestrutura 

de drenagem atualmente. A área é adensada e pavimentada, o que a torna 

em área de potencial risco de inundações. Não obstante, situa-se próxima a 

cabeceira de um dos três principais cursos d’água situados na cidade, o 

córrego Verde. É necessário realizar projeto de drenagem, conforme diretriz 

deste PMSB, e implementar as obras. 
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QUADRO 2.2 Imagem de Chuva no Bairro Veneza 

 

Ponto 02: Localizado no Jardim Amazonas, este ponto de fragilidade é munido 

de sistema de drenagem já existente, porém com problemas na sua execução. 

De acordo com informações da prefeitura e do SAAE municipal, o problema 

na região é causado devido a não finalização das bocas de lobo existentes, as 

quais estão atualmente fechadas, não permitindo a coleta das águas 

superficiais, implicando em ponto de potencial risco de inundação. Assim, é 

necessário verificar o motivo pelo qual as bocas de lobo estão fechadas e 

realizar a abertura das mesmas; 

QUADRO 2.3 Imagens da Avenida Papanduva no Bairro Jardim Amazonas 

 

Ponto 03: Localizado no loteamento Bieger, este ponto de fragilidade é devido 

a ausência de sistema de drenagem, o que implica em ponto de potencial 

risco de inundação. Assim, é necessário a execução de obras pavimentação e 

de micro-drenagem. 
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QUADRO 2.4 Ruas sem Drenagem no Loteamento Bieger 

 

Ponto 04: Localizado na travessia da Avenida Goiás sobre o córrego Lucas, 

principal curso d’água dentro do perímetro urbano municipal. A construção de 

travessia sem a devida consideração das condições hidrológicas da sub-bacia, 

tais como: tempo de concentração, coeficiente de escoamento, zonas de 

remanso, zona de estrangulamento, intensidade de chuva, período de retorno, 

duração da chuva, forma do canal natural de escoamento, coeficiente de 

rugosidade do canal natural de escoamento, enfim, todas as variáveis 

necessárias para a definição do tipo, ângulo e dimensões da travessia, torna 

este ponto um local de potencial risco de inundação e/ou instabilidade do 

subleito. Há relatos recentes da ocorrência de inundações, o que sugere a 

necessidade de avaliação desta travessia. 

Ponto 05: Localizado na travessia da Avenida Mato Grosso sobre o córrego 

Lucas. De forma semelhante ao ponto 04, a construção de travessia sem a 

devida consideração das condições hidrológicas da sub-bacia, torna este 

ponto um local de potencial risco de inundação e/ou instabilidade do subleito. 

Também há relatos recentes da ocorrência de inundações, o que sugere a 

necessidade de avaliação desta travessia; 

Ponto 06: Localizado no Distrito Industrial, este ponto de fragilidade ocorre em 

região onde há considerável extensão de G.A.P. existentes. No entanto, 

segundo informações do SAAE e da prefeitura municipal, nas proximidades do 

posto de combustíveis Ciriema, ocorre com freqüência alagamento da pista 

de acesso a rodovia BR-163. Trata-se de local em que não há adequado 

sistema de direcionamento das águas superficiais. Há necessidade da 

elaboração de projeto para avaliar tecnicamente a solução adequada; 
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QUADRO 2.5 Ponto de Fragilidade em frente ao posto Ciriema 

 

Ponto 07: Situado no bairro Menino Deus, na região da avenida Amazonas, , 

esta região sofre com alagamentos constantes, de acordo com informações 

do SAAE e prefeitura. Desta maneira, faz-se necessário elaborar projeto e 

solução de direcionamento das águas superficiais. 

QUADRO 2.6 Ponto de Fragilidade na Avenida Amazonas 

 

Ponto 08: Este ponto abrange toda a região do bairro Bandeirantes. Esta região 

ocupa uma área da ordem de 2,5 Km2, no entanto a drenagem existente 

refere-se a tubulações de 400 a 600 mm, situadas apenas em uma avenida 

(das Acácias), totalizando 2498,1 m, de acordo com informações do SAAE e 

prefeitura municipal. Assim, faz-se necessário a elaboração de projeto de 
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drenagem para o bairro, considerando as diretrizes deste PMSB e, consequente 

execução das obras. 

QUADRO 2.7 Avenida das Acácias (abaixo.) e ruas sem drenagem 

(acima.) no Bairro Bandeirantes 

 

3 AVALIAÇÃO CRÍTICA DAS PRECIPITAÇÕES X USO E OCUPAÇÃO DO SOLO X 

SISTEMA EXISTENTE DE DRENAGEM URBANA 

3.1 Avaliação Crítica da Precipitação 

Só existe uma forma de se projetar a intensidade, freqüência e duração dos 

eventos chuvosos: conhecer o passado detalhadamente. Na engenharia 

sanitária, em especial na hidrologia, o estudo das séries históricas de 

precipitações através da colheita de dados em estações hidrometeorológicas 

é a principal maneira de se prever o futuro, ou seja, eventos de precipitações 

intensas, com base na análise probabilística de erros e acertos. 

O regime de chuvas no estado de Mato Grosso, bem como em toda a região 

Centro-Norte do Brasil apresenta ciclos bem definidos, o que permite inferir que, 

de fato, a observância das chuvas passadas traz boas e importantes 

informações referentes às chuvas futuras. 

Por se tratar de tema muito abordado por pesquisadores em todo o mundo e, 

inclusive estudado ultimamente pelo Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso (DESA/UFMT), o assunto 

será reduzido para o campo de normatização e regulamentação das obras 

municipais, escopo deste PMSB, não sendo, portanto, objeto deste texto 
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discorrer sobre os erros inerentes a quaisquer metodologias utilizadas no 

espectro científico da hidrologia e da hidrometeorologia. 

Assim, de forma direta e prática, este item tem por objetivo fazer a análise 

crítica das precipitações na região urbana do Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, para tanto foram pesquisadas três estações pluviométricas 

operadas pela Agencia Nacional das Águas (ANA), a fim de se obter dados 

históricos das chuvas ocorridas em 24 horas, nos períodos disponíveis e nos 

locais pesquisados, conforme apresentado. 

QUADRO 3.1 Estações Pluviométricas Pesquisadas na Região de Lucas do 

Rio Verde/MT 

ALTITUDE

CÓDIGO 

ANA
NOME LATITUDE LONGITUDE (m) PERÍODO ANOS DATA (mm/24h)

1355001
Porto Roncador 

(Pcdsivam)
Sorriso/MT -13,56 -55,33 352,0 1985-2010 25 DEZ/2009 126,6

1255001
Teles Pires 

(Pcdsivam)
Sorriso/MT -12,67 -55,79 321,0 1976-2010 34 JAN/1998 146,2

1256002 Fazenda Divisão
Lucas do Rio 

Verde/MT
-12,98 -56,18 407,0 1999-2010 11 DEZ/2005 128,9

LOCALIZAÇÃO 

GEOGRÁFICA
ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA

MUNICÍPIO/UF

SÉRIE HISTÓRICA CHUVA MÁXIMA

 

Fonte: ANA (2011), disponível em   

http://hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb.asp?TocItem=1080&TipoReg=7&MostraC

on=false&CriaArq=false&TipoArq=1&SerieHist=true 

 

Conforme pode ser observado, nota-se que dentre as três estações 

pluviométricas analisadas, a estação Teles Pires, localizada no município de 

Sorriso/MT, código ANA n° 1255001, apresenta maior intervalo de dados, 34 

anos e, portanto, será utilizada para a composição das diretrizes deste PMSB. 

Não obstante a oferta de maior quantidade de informações da estação do 

Teles Pires, em relação as demais, notadamente verifica-se que o valor para a 

chuva máxima no período probabilisticamente tende a ser maior, devido maior 

período de coleta de dados, fato este que explica o valor observado em 

janeiro de 1998 para chuva máxima de 146,2mm em duração de 1 dia. 

Definida a estação pluviométrica a ser utilizada, é possível agora calcular-se as 

curvas i-d-f para o município de Lucas do Rio Verde/MT. 

A curva i-d-f (intensidade-duração-frequência) é um parâmetro fundamental 

para qualquer projeto de macro ou micro-drenagem urbana. Baseado neste 

parâmetro, na área de drenagem e na característica do solo desta área, é 

que se calcula a vazão e, conseqüentemente as dimensões, declividades e 

materiais que irão compor as obras de drenagem urbana. 

O cálculo da curva i-d-f ou p-d-f, foi proposto em 1957 por Pfafstetter, apud 

TUCCI et. al. (2000). Neste trabalho, o eng° Otto Pfafstetter ajustou um modelo 

empírico para determinar a precipitação máxima em 98 estações 

pluviométricas localizadas em diferentes localidades do Brasil. Esta 

http://hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb.asp?TocItem=1080&TipoReg=7&MostraCon=false&CriaArq=false&TipoArq=1&SerieHist=true
http://hidroweb.ana.gov.br/HidroWeb.asp?TocItem=1080&TipoReg=7&MostraCon=false&CriaArq=false&TipoArq=1&SerieHist=true
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metodologia será utilizada para se determinar as curvas i-d-f do PMSB do 

município de Lucas do Rio Verde/MT. 

A seguir, são apresentados os dados originais de precipitações, organizados 

mês a mês e, por fim, a soma de todos os meses perfazendo a precipitação 

anual. (Adaptado de SILVEIRA A. et. al., 2009) 

QUADRO 3.2 Ciclo Anual de Precipitações em Lucas do Rio 

Verde/MT.

 

Fonte: Adaptado de ANA (2011). 
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QUADRO 3.3 Correlação entre Tempo de Retorno e Precipitação Máxima 

 

Fonte: Adaptado de ANA (2011). 
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No gráfico anterior, pode-se observar que, com base no levantamento de 

dados da estação pluviométrica e, com o tratamento dos dados, foi possível 

utilizar os dados mais confiáveis para realizar uma correlação entre o tempo de 

retorno (TR) de um evento de precipitação máxima anual, com os valores 

aferidos pela estação pluviométrica ao longo dos anos, conforme proposto por 

Pfafstetter, apud TUCCI et. al. (2000). 

Estes autores determinaram ainda relações médias em nível nacional para as 

curvas de intensidade de chuva, duração e freqüência, segundo SILVEIRA A. 

et. al., 2009, resultando na tabela, a seguir: 

QUADRO 3.4 Relações entre Alturas Pluviométricas. 

 

Fonte: TUCCI (2000). 

Com base nestas relações apresentadas, é possível se calcular as alturas 

pluviométricas para os períodos de retorno (TR) e duração de chuva de 

interesse. 
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QUADRO 3.5 Alturas Pluviométricas calculadas em função de diferentes 

períodos de retorno (TR) e durações de chuvas, para o Município de Lucas do 

Rio Verde/MT. 

TR 2 anos 5 anos 10 anos 20 anos 50 anos 100 anos 1000 anos 10000 anos

Duração

5 min. 9,463569 13,584569 16,701985 19,819401 23,940401 27,057817 37,413649 47,769481

10 min. 15,030374 21,575492 26,526682 31,477872 38,022989 42,974180 59,421677 75,869175

15 min. 19,483819 27,968230 34,386440 40,804649 49,289060 55,707270 77,028100 98,348930

20 min. 22,545562 32,363238 39,790023 47,216808 57,034484 64,461269 89,132516 113,803762

25 min. 25,328964 36,358699 44,702371 53,046044 64,075779 72,419451 100,136530 127,853610

30 min. 27,834027 39,954615 49,123485 58,292356 70,412943 79,581814 110,040143 140,498472

1 h 37,613550 53,992722 66,383088 78,773454 95,152626 107,542992 148,702896 189,862800

6 h 64,480371 92,558953 113,799579 135,040206 163,118788 184,359415 254,919250 325,479086

8 h 69,853735 100,272199 123,282878 146,293557 176,712020 199,722700 276,162521 352,602343

10 h 73,435978 105,414363 129,605077 153,795791 185,774175 209,964889 290,324702 370,684515

12 h 76,122660 109,270986 134,346726 159,422466 192,570791 217,646532 300,946337 384,246143

24 h 89,556071 128,554101 158,054972 187,555842 226,553872 256,054743 354,054515 452,054286

ALTURAS PLUVIOMÉTRICAS (mm)

 

Para se definir a intensidade de chuva, faz-se agora necessário atribuir um 

tempo padrão para esta avaliação. Por convenção o tempo de 1 hora tem 

sido utilizado para se avaliar a intensidade de chuva, sendo a unidade mais 

comumente utilizada a de mm/h. 

Desta maneira, esta análise crítica de precipitações no município de Lucas do 

Rio Verde/MT concluí nesta etapa de diagnóstico que as curvas i-d-f, que serão 

utilizadas como diretrizes deste PMSB, são caracterizadas conforme a seguir: 
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QUADRO 3.6 Curvas i-d-f para o Município de Lucas do Rio 

Verde/MT.
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QUADRO 3.7 Sugestão de roteiro de calculo de intensidade de chuva a ser 

utilizado como diretriz para projetos de drenagem urbana em Lucas do Rio 

Verde 

Calcular a Intensidade de Chuva a ser utilizada em projeto de drenagem 

urbana no perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde/MT, 

considerando duração da chuva igual a 60 minutos e um período de retorno 

de 5 anos. 

Solução.: 

Consultando a curva i-d-f apresentada na Figura 3, tem-se: 

Tem-se: 

I = 50 a 60 mm/h. 

Deverá ser sempre adotado o limite superior, ou seja,  

I = 60 mm/h 
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3.2 Uso e Ocupação do Solo 

A lei complementar n° 57, de 11 de dezembro de 2007, dispõe sobre o 

Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo no município de Lucas do Rio 

Verde/MT. Esta lei, particularmente, traduz para a linguagem técnica e jurídica 

os anseios da administração municipal quanto a forma como irá ocorrer o 

adensamento urbano nas áreas de expansão e, registra o zoneamento urbano 

na área já adensada atualmente. 

Em face ao exposto, a política municipal de saneamento deverá utilizar esta 

diretriz para direcionar os investimentos em obras projetadas em acordo com 

este planejamento. Não obstante, a avaliação do uso e ocupação do solo, em 

relação a temática de drenagem urbana deve considerar uma equação que 

traduza as condições de escoamento de águas superficiais em relação ao 

zoneamento urbano. 

Conforme já indicado neste texto, Lucas do Rio Verde possui atualmente cerca 

de 39 Km de tubulações de drenagem, variando a concentração de bairro 

para bairro. Ao relacionar-se os pontos frágeis do sistema atual de drenagem 

urbana quanto ao Uso e Ocupação do Solo, verifica-se que a maior 

concentração destes pontos situa-se em áreas comerciais e residenciais, as 

quais encontram-se  pavimentadas.   

No entanto, o atual zoneamento apresenta para um mesmo bairro, diferentes 

zonas, podendo ser estas: residenciais, comerciais e de serviços, áreas verdes, 

áreas de ocupação especial, áreas de controle especial ou áreas industriais. 

Para isso, faz-se necessário a definição de um critério de quantificação destas 

variáveis, no âmbito do cálculo de um coeficiente de escoamento das águas 

superficiais. 

A seguir, é apresentado uma correlação entre os coeficientes de escoamento 

superficial dos autores ASCE (1968) e WILKEN (1979), em relação a Lei 

Complementar n° 57/2007, que dispõe sobre o Zoneamento Urbano e o Uso e 

Ocupação do Solo no Município de Lucas do Rio Verde/MT. 

Com base na nestes resultados, pode-se verificar que para distintas 

características de uso e ocupação do solo urbano, encontra-se um adequado 

valor para o coeficiente C. No entanto, em muitos casos, os loteamentos novos 

e os novos projetos de drenagem, abragem áreas que são constituídas por 

mais de uma zona de Uso e Ocupação do Solo, podendo existir num mesmo 

loteamento, por exemplo, 30% Zona Residencial 01 (ZR 01) e 70 % Zona de 

Comércio e Serviços 02 (ZCS 02). 
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QUADRO 3.8 Pontos Frágeis em Função do Uso e Ocupação do Solo 
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QUADRO 3.9 Correlação entre Coeficientes de Escoamento de ASCE 1969 

e WILKEN (1978) quanto a Lei Complementar n° 57/2007 (Zoneamento Urbano 

de Lucas do Rio Verde/MT) 
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Nestes casos específicos, este PMSB tem por finalidade apresentar as diretrizes 

para projeto dos novos loteamentos e das obras necessárias para os 

loteamentos antigos. Assim, para se obter o coeficiente C adequado para 

determinada área urbana, deverá ser utilizado o principio da média 

ponderada, obtendo-se o coeficiente do quadro anterior, referente a cada 

zona, e calculando-se um coeficiente balanceado, proporcional a área 

ocupada por cada zona em relação a área total estudada. 

 

QUADRO 3.10 Sugestão de roteiro de calculo de Coeficiente de 

Escoamento C, a ser utilizado como diretriz para projetos de drenagem urbana 

em Lucas do Rio Verde 

Calcular o coeficiente de escoamento C para um loteamento com área total 

de 1.000.000 m², sendo esta área total caracterizada por 250.000 m² de área 

pertencente a Zona Residencial 02 (ZR 02), 400.000 m² pertencente a Zona de 

Comércio e Serviços 02 (ZCS 02) e 350.000 m² pertencente a Zona Residencial 

03 (ZR 03). 

Solução.: 

Sendo Coeficiente C para  ZR 02 = 0,50; ZCS 02 = 0,75 e ZR 03 = 0,65 (QUADRO 

3.9) 

Tem-se: 

 

     (250.000 x 0,50) + (400.000 x 0,75) + (350.000 x 0,65) 

C =   ________________________________________________ 

                                        1.000.000 

C = 0,6525 
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3.3 Avaliação Crítica do Sistema de Drenagem Existente 

Após considerar-se as variáveis C e I, relativas respectivamente ao coeficiente 

de escoamento e a intensidade máxima de chuva, é possível concluir que a 

rede de drenagem existente apresenta em pontos distintos, possibilidade de 

não funcionar satisfatoriamente. No entanto, a análise mais precisa necessitaria 

de reavaliação de todas as obras de drenagem já executadas no município, 

tarefa esta que não é escopo deste PMSB. 

A análise das redes de G.A.P. existentes também aponta para a necessidade 

de investimentos em obras de macro-drenagem, em especial nas travessias do 

córrego Lucas pelas avenidas Goiás e Mato Grosso.  

Outro fato que merece destaque do sistema existente refere-se a ausência em 

muitos pontos de deságue de estrutura de contenção e dissipação de energia, 

do tipo muro ala. Estes dispositivos são fundamentais para prevenção de 

remansos, desestabilização de encostas e taludes de cursos d’água e 

manutenção de fluxo desimpedido para a água. A seguir é apresentado um 

modelo típico de muro ala. 
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QUADRO 3.11 Detalhe Típico de Muro Ala (sem escala) 
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4 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA 

4.1 Tarifas, Cobranças por Serviços e Multas 

Diante das questões de planejamento urbano, a Lei 11445/07 - Lei Federal de  

Saneamento Básico - estabelece um marco regulador para o Plano Diretor 

Urbano e define o termo “águas urbanas”: componentes da drenagem de 

águas pluviais, abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos 

sólidos. No entanto, nota-se que ainda existe um vazio metodológico de  

indicadores que subsidiem os Códigos de Obras e Planos Diretores dos 

Municípios. 

A prática de cobrança pelo uso e ocupação do solo de uma bacia 

hidrográfica vem sendo tema de discussão e proposição de metodologias em 

todo o mundo. Estritamente no Brasil, algumas capitais como Porto Alegre, 

Recife e Manaus já vem utilizando IPTU ecológico, como forma de 

remuneração do poder público, através de critérios relacionados a 

arborização de imóveis e presença de reserva florestal. 

Em Lucas do Rio Verde, o cálculo do IPTU também não considera fatores 

hidrológicos, mas é ainda assim a principal fonte de arrecadação para os 

investimentos em drenagem urbana. 

A Lei 11.445 de 2007, em seu artigo 36, estabelece que: 

“... A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os 

percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de 

amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá 

considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles 

edificadas....” 

Desta maneira, o município deve elaborar projeto de lei que regulamente a 

cobrança pela prestação dos serviços públicos de drenagem e manejo de 

águas pluviais. 

4.2 Receitas 

O fato de inexistirem receitas específicas relacionadas a drenagem urbana é, 

de fato, uma dificuldade para o planejamento das intervenções a serem 

realizadas visando atender as demandas futuras no cenário proposto de 

elevado crescimento econômico e populacional, o que certamente implicará 

em redução significativa da permeabilidade da bacia hidrográfica, devido a 

pavimentação e construções de novos loteamentos e empreendimentos. 

A receita deverá suprir todos os investimentos necessários, bem como a 

manutenção da operacionalização do sistema municipal de drenagem 

urbana. 
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4.3 Despesas 

A diluição dos serviços de drenagem urbana dentro da pasta infraestrutura e 

obras, dificulta a identificação das despesas atuais com os serviços de 

drenagem urbana. 

É necessário que seja separado estas despesas, com dotação orçamentária 

específica, a qual deverá ser gerida de forma estanque as demais atribuições 

do departamento de obras e infraestruturas. 

Obviamente que a gestão orçamentária estanque dos serviços de drenagem 

não necessariamente impede ações de obras de urbanização conjuntas, tais 

como pavimentação, criação de parques lineares, dentre outras, as quais 

devem, inclusive, serem incentivadas para execução concomitante as obras 

de drenagem. No entanto, é necessário administrar os recursos e aferir, 

separadamente, quais os investimentos realizados em galerias, sarjetões, bocas 

de lobo, muros ala, dissipadores, piscinões, valo de infiltração, bueiros, canais, 

enfim, todos os aparelhos que compões o sistema de escoamento de água 

pluvial e que, não deve ser misturado com despesas de outras naturezas, tais 

como: sinalização de trânsito, pavimentação, pontes, rotatórias, limpeza de 

vias, manutenção de vias, manutenção de canteiros, etc. 
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CAPÍTULO 5 – DEFINIÇÃO DO CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

1 CENÁRIOS PROPOSTOS 

Os cenários propostos para o PMSB consideram uma proposta que avalia duas 

frentes principais: crescimento econômico e crescimento populacional. 

O crescimento econômico reflete a expectativa de incremento de atividades 

comerciais, industriais e de serviços, relacionados a principal fonte de renda 

regional, que é a agricultura. Nesta frente, imaginam-se três possibilidades para 

o crescimento econômico: i) baixo; ii) moderado e iii) elevado. 

Quanto ao crescimento populacional, estaria relacionado a taxa de 

natalidade no município, mas especificamente para Lucas do Rio Verde, mais 

relacionado as correntes migratórias. Esta última, função do crescimento 

econômico e das respectivas ofertas de emprego e estabelecimento no 

município, devido as políticas habitacionais e infraestrutura existente. Seriam, 

todas estas, situações atraentes que poderiam influenciar o crescimento 

populacional, também de três formas: i) baixa; ii) moderada e iii) elevada. 

 

1.1 Cenário 1 

Para o primeiro cenário, imagina-se que o município estaria em fase de 

elevada expansão econômica, motivada pelo agronegócio. Atraindo 

investimentos de mercados externos, e agregando receita ao município. 

Esta situação implicaria em uma tendência de industrialização e incremento 

das atividades comerciais, de serviços, consequentemente aumentando a 

chance do estabelecimento de polos de ensino técnico e superior, hospitais, 

além de ampliação do aparato público em níveis municipal, estadual e 

federal. 

Neste cenário proposto, acredita-se que o crescimento populacional seria 

elevado, proporcional ao crescimento econômico, devido a uma política 

pública atrativa a instalação de novos bairros e, consequentemente, moradia 

aos futuros munícipes.  

 

1.2 Cenário 2 

No segundo cenário, imagina-se que o município estaria em fase de elevada 

expansão econômica, motivada pelo agronegócio. Atraindo investimentos de 

mercados externos, e agregando receita ao município. 

Esta situação implicaria em uma tendência de industrialização e incremento 

das atividades comerciais, de serviços, consequentemente aumentando a 

chance do estabelecimento de polos de ensino técnico e superior, hospitais, 

além de ampliação do aparato público em níveis municipal, estadual e 

federal. 

No entanto, para este cenário, acredita-se que o crescimento populacional 

seria moderado, pois haveria um controle importante por parte da 

administração municipal, devido a uma política pública menos atrativa a 
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instalação de novos bairros e, consequentemente, menor oferta de moradia 

aos futuros munícipes, tornando o crescimento populacional moderado em 

detrimento de um crescimento econômico ainda elevado. 

 

1.3 Cenário 3 

No terceiro cenário, imagina-se que o município estaria em fase de moderada 

expansão econômica, motivada pelo agronegócio, mas desacelerada pelas 

políticas econômicas nacionais e internacionais. Os investimentos oriundos de 

mercados externos seriam escassos, no entanto, a atividade agrosilvopastoril 

seria ainda o combustível de uma economia ainda em crescimento. 

Esta situação implicaria em uma tendência de manutenção do processo de 

industrialização e incremento das atividades comerciais, de serviços, 

consequentemente aumentando a chance do estabelecimento de polos de 

ensino técnico e superior, hospitais, além de ampliação do aparato público em 

níveis municipal, estadual e federal. 

Neste cenário proposto, acredita-se que o crescimento populacional seria 

moderado, proporcional ao crescimento econômico, devido a uma política 

pública atrativa a instalação de novos bairros e, consequentemente, moradia 

aos futuros munícipes.  

 

2 CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

O primeiro cenário foi o escolhido para este PMSB, devido ao entendimento de 

que o município passa por uma fase de elevado crescimento econômico, e 

com tendência de manutenção devido a promessa de investimentos em 

infraestrutura ferroviária e rodoviária na região. 

Não obstante, a administração municipal vem demonstrando estar apoiando o 

crescimento da sede urbana, com a aprovação de novos loteamentos e 

atração de investimentos públicos e privados para a construção de moradias. 

 

2.1 Projeção Populacional 

A seguir são apresentados os quadros relacionados a projeção populacional 

do município, de acordo com o cenário de referência adotado, considerando: 

elevados crescimentos econômico e populacional. 

Neste cenário, a população projetada para o primeiro ano de vigência do 

PMSB (2014) seria de 55.448 habitantes total no município (51.678 habitantes na 

zona urbana). 

A população no vigésimo ano do PMSB (2034) seria, portanto, de 265.190 

habitantes total no município (264.129 habitantes na zona urbana). 
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QUADRO 2.1 Cenário de Referência para Projeção Populacional 
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QUADRO 2.2 Cenário Referência para Projeção Populacional (2014 a 2017) 
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QUADRO 2.3 Cenário Referência para Projeção Populacional (2018 a 2022) 
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QUADRO 2.4 Cenário Referência para Projeção Populacional (2023 a 2026) 
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QUADRO 2.5 Cenário Referência para Projeção (2027 a 2034) 
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CAPÍTULO 6 – METAS DE IMEDIATO, CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS 

A seguir são apresentados o plano de metas e o plano de investimentos para o 

sistema de abastecimento de água, visando garantir a universalização do 

esgotamento sanitário para o período e cenário de referência (2014-2034). 
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1 PLANO DE METAS 

QUADRO 1.1 Plano de Metas de Imediato, Curto, Médio e Longo Prazos 
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2 PLANO DE INVESTIMENTOS 

QUADRO 1.2 Plano de Investimento para o cenário de referência referente as metas de imediato, curto, médio e longo 

prazos, no período entre 2014 e 2034 
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CAPÍTULO 7 – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

A seguir são apresentados os programas, projetos e ações visando atingir as 

metas estabelecidas. 

1 PROGRAMA “CADASTRO DE GALERIAS” 

Consiste em ações estruturais e estruturantes visando evitar a ligação 

clandestina ou irregular de esgoto e de efluentes de natureza não doméstica.  

1.1 Ações Estruturais 

1.1.1 Cadastro de tubulações subterrâneas 

Contratação de sistema GIS e serviços de sondagem e identificação de 

tubulações subterrâneas para cadastramento das tubulações existentes. 

Contempla ainda a manutenção do cadastro atualizado, ao longo do período 

de referência (2014-2034). 

1.1.2 Pesquisa de Ligações Clandestinas 

Consiste na realização de pesquisa em todos os usuários da rede de esgoto 

existente, quanto a presença de lançamentos em galerias e bocas de lobo 

não autorizados pela operadora. 

Manutenção de pesquisa atualizada durante o período de referência (2014-

2034). 

1.2 Ações Estruturantes 

1.2.1 Capacitação da equipe técnica 

Realização de oficinas, treinamentos e cursos com foco na capacitação e na 

formação de quadros dentro da operadora do sistema de esgoto com vistas a 

implantação de gestão para controle de ligações não regulares 

Contempla a reciclagem intelectual a cada 2 anos dos cargos de 

responsabilidade técnica envolvidos com o setor operacional de esgoto. 

1.2.2 Treinamento da equipe operacional 

Consiste no treinamento da equipe operacional quanto ao adequado 

manuseio das ferramentas, acessórios, conexões, peças e demais dispositivos 

relacionados a pesquisas de ligações nas galerias de águas pluviais. 

Contempla ainda na capacitação de quadros operacionais capazes de 

identificar situações adversas e relatar de forma precisa e objetiva a equipe 

técnica. 

2 PROGRAMA “MAIS DRENAGEM” 

Refere-se as obras de ampliação das infraestruturas de drenagem de águas 

pluviais. 
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2.1 Ações Estruturais 

2.1.1 Ampliação do sistema drenagem urbana 

Trata-se de ação para Elaboração de projetos básicos, projetos executivos, 

outorga, licenciamento ambiental e construção de galerias, bocas de lobo, 

bueiros, canais e dissipadores nos bairros vulneráveis a enchentes. 

2.2 Ações Estruturantes 

Consiste na contratação e/ou capacitação de quadros para elaboração de 

editais, termos de referência, orçamentos e análise de medições, bem como a 

fiscalização e prestação de contas de obras de engenharia. 

3 PROGRAMA “REABILITAÇÃO DE GALERIAS” 

Refere-se a identificação e execução das obras de recuperação das 

infraestruturas de drenagem de águas pluviais existentes, mas que operam de 

forma inadequada 

3.1 Ações Estruturais 

3.1.1 Ampliação do sistema drenagem urbana 

Trata-se de ação para Elaboração de projetos básicos, projetos executivos, 

outorga, licenciamento ambiental para recuperação ou construção de 

galerias, bocas de lobo, bueiros, canais e dissipadores nos bairros vulneráveis a 

enchentes. 

3.2 Ações Estruturantes 

Consiste na contratação e/ou capacitação de quadros para elaboração de 

editais, termos de referência, orçamentos e análise de medições, bem como a 

fiscalização e prestação de contas de obras de engenharia. 
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CAPÍTULO 8 – AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Para o caso relacionado ao tema drenagem urbana, verifica-se que a 

principal situação que possa demandar ações de emergência e contingência 

está relacionado a eventos acidentais de ordem climática que provoquem 

enchentes. Estas análise suposta busca mensurar antecipadamente incidentes 

que poderão ocasionar de alguma maneira reflexo negativo em todo o 

município, inclusive zona rural. 

Cada situação poderá apresentar soluções estanques ou semelhantes, de 

acordo com o caso, conforme a seguir. 

Inicialmente deverá ser avaliada a magnitude do incidente, buscando 

informações junto à defesa civil, vigilância sanitária e outras autoridades 

correlacionadas ao evento. 

A defesa civil deve ser procurada para avaliação da magnitude da enchente 

e da definição de áreas de risco.  

Os locais desprovidos de galerias de águas pluviais e localizados em pontos 

baixos, próximos a várzeas, áreas de recarga de mananciais, margens de rios e 

córregos, deverão ser mapeados e apresentados de forma expontânea a 

defesa civil e ao corpo de bombeiros. 

Sugere-se a iteração entre o poder executivo municipal, corpo de bombeiros e 

defesa civil, no intuito de realização de cooperação técnica para 

identificação dos pontos de fragilidade, mais vulneráveis a enchentes, para 

que sejam tomadas as decisões de forma rápida, com respectiva 

comunicação a população afetada. 

Em adição, a cooperação entre as autoridades locais, irá enriquecer o 

inventário de enchentes e pontos de fragilidade, propiciando um melhor 

mapeamento das ações de intervenção a serem realizadas, para fins de 

ampliação e reparo do sistema municipal de drenagem urbana. 
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CAPÍTULO 9 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA E REVISÃO DO PMSB 

1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA 

O monitoramento e avaliação sistemática do PMSB trata-se de capítulo de 

maior relevância deste trabalho. Pois, sabe-se que um plano só tem validade se 

for efetivamente implantado. Para isso, sugere-se o monitoramento e avaliação 

de quatro aspectos: 

- Cenário de referência; 

- Plano de Metas; 

- Indicadores; 

- Programas e Ações. 

1.1 Cenário de Referência 

Para este PMSB foi adotado um cenário de referência para a projeção das 

demandas municipais. Neste cenário, vislumbra-se um elevado crescimento 

econômico e consequentemente elevado crescimento populacional. 

É fundamental que os gestores monitorem a convergência da evolução 

municipal com este cenário adotado, com vistas a fazerem os ajustes 

necessários adequando ao cenário real. 

1.2 Planos de Metas 

De forma análoga, a avaliação do cenário de referência pode implicar em 

alteração no plano de metas, o qual deverá ser revisado e adequado sempre 

que verificado a divergência entre o cenário de referência e o constatado na 

prática. 

Dentro do contexto idealizado, deve ser monitorado a evolução das metas, 

através de um check-list, que buscará atualizar as metas alcançadas e as que 

por ventura não foram atingidas, estas últimas deverão ser acumuladas e 

realinhadas para execução em um próximo momento. 

1.3 Indicadores 

Os indicadores deverão ser criados pelos setores administrativos e operacionais, 

sendo sugeridos alguns: 

1.3.1 IRA 

Índice de Regularidade Ambiental 

Correlaciona o n° de unidades com licença de operação vigente (elevatórias 

e estações de tratamento de esgoto) pelo n° de unidades licenciáveis 

(elevatórias e estações de tratamento de esgoto), em %, num período de 

referência. 

1.3.2 IE 

Índice de Enchentes 

Mede o número de pontos de alagamento identificados num período de 12 

meses, em unidades. 
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1.3.3 IDU 

Índice de Drenagem Urbana 

Correlaciona a extensão total de galerias de águas pluviais em operação, com 

a extensão total de vias pavimentadas, em m/m. Devem ser divulgados estes 

índices para cada bairro, para Groslândia, e respectivo índice para toda a 

sede urbana. 

1.3.4 ILC 

Índice de Ligações Clandestinas 

Correlaciona o n° de ligações irregulares de esgoto no sistema de drenagem 

urbana (bocas de lobo, galerias, córregos, canais), com o n° de ligações de 

água existentes, em %. Devem ser divulgados estes índices para cada bairro, 

para Groslândia, e respectivo índice para toda a sede urbana. 

2 REVISÃO DO PLANO 

O PMSB é um instrumento da política municipal de saneamento e conforme 

determina a lei federal n° 11.445/2007, deve ser revisado e atualizado pelo 

menos a cada 4 anos. 

A evolução do cenário de referência é a principal análise a ser monitorada e 

considerada para a revisão do plano, mas não é a única. 

As metas e os programas aqui definidos devem ser discutidos e incrementados, 

com o devido controle social, para que seja atingido efetivamente os objetivos 

do PMSB. 

 

 


